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   ٥ : العلق

  أ



ج  

  اإلھـــــــــــــــــداء 
  
  

.. التي تعم ل ف ي اللی ل و النھ ار     .. من أفنت حیاتھا لي و إلخوتي   .. إلى  
ظھ ا و  اهللا أس أُل أن یحف ..  صاغرًا بین ی دیھا  ال أن أكون ذلیالَ ال یسعني إ  

  ..أمي الحنونة .. قواھا یرعاھا و یبارك في صحتھا و
  

رب  اني .. أعج  ز ع  ن ذك  ر مناقب  ھ .. م  ن قاس  ى و كاب  د م  ن أجل  ي .. إل  ى 
أسأُل اهللا أن یجزیھ عن ي و  .. أبي .. شجعني كبیرا   ني و ناصر.. صغیرا  

  ..أخواني و أبنائي خیرًا كثیرا و یجعلھ للنبي في الجنة رفیقًا 
  

.. و نی ل رض اھما   .. و موافاتھما صنیع جمیلھم ا  .. اللھم ارزقني برھما   
  ..و غفر اهللا لي لتقصیري في حقھما 

  
حبیب  ة .. زوجت  ي .. ل و ال تم  ل الت  ي ال تك   .. أح  ب الن  اس إل  ى  .. إل  ى 

أث اب جمی ل ص نعھا      .. نب ع الحن ان     .. ل ذة الحی اة     .. القلب ورفیقة ال درب     
  ..المّنان الواحد 

  
.. ھم جن ة حی اتي   .. ُأبّي  .. ُأمامة  .. لمى  .. أبنائي الصغار الكبار    .. إلى  

  ..و نور دربھم .. أصلح اهللا شأنھم .. جعلھم اهللا من علماء األمة 
  

من أحبوا ال سّنة و جاھ دوا م ن    .. األشقاء و األصدقاء   ..  إخواني  . .إلى  
یحفظھ م  .. ن المخل صی .. تكرم وا عل ّي بن صحھم    .. نع م الرف اق    .. أجلھا  

  ..أدعو اهللا لھم .. ھم كثیرون أعجز عن حصرھم .. اهللا و یرعاھم 
  
  
  

  ..ع ــل المتواضــذا العمــدي ھــأھ
  



ه  

  شكــــــــــر و تقدیـــــــــر
  

فق  د                          ... عل  ى م  ا وھبن  ا م  ن ال  نعم  .... ال  شكر و الحم  د و الثن  اء هللا تع  الى 
و عافانا             ... و عّلمنا من جھالة  ... و ھدانا من ضاللة     ... أحیانا من عدم    

فل      ھ الحم      د كم      ا ینبغ      ي لج      الل وجھ      ھ                                                  ... و آوان      ا و ك      سانا   
  ... و عظیم سلطانھ 

  

 ال صوفي ال ذي   حمدان عبد اهللا  للدكتور المشرف   ثم الشكر الوافر الجزیل     
ا تعرف ت  من وقت م  .... أضجرت مضجعھ ...  یقدم لي النصح     ما فتئ     

طی  ب ... عظ  یم الرش  د ... ك  ریم الن  صح ... علی  ھ ف  ارق أوق  ات راحت  ھ  
و ال ت  واني عن  ي  ... م  ا بخ  ل عل  ي بعلم  ھ    ... واس  ع ال  صدر  ... القل  ب 

ل                     ھ ف                     ي ھ                     ذه الرس                     الة                           ... بن                     صحھ 
أس  أًل اهللا أن یجزی  ھ عن  ي و ع  ن ك  ل م  ن                                     . ...ف  ي ك  ل ص  فحة ب  صمة    

ینتف       ع بھ       ذا البح       ث الخی       ر الكثی       ر و أن یب       ارك ف       ي علم       ھ                        
  .. ن حفظھ و یحشره مع العلماء الربانیی یو أن

  
 س   عادة األس   تاذ ال   دكتور محم   ود أب   و دف عمی   د كلی   ة التربی   ة                           و أش   كر

ال     ذي بف     ضل اهللا ث     م بجھ     ده و توجیھ     ھ                                 ... بالجامع     ة اإلس     المیة  
...                 بع    د أن كان    ت فك    رة تراودن    ي  ... أص    بحت ھ    ذه الدراس    ة بحث    ًا  

...                                                    وتك         رم عل         ي بتوجیھ         ات س          دیدة    ... ش         جعني كثی         را   
و أدع و اهللا ل ھ ب الخیر الكثی ر     .... أكن ل ھ أعظ م تق دیر    ... و أفكار مفیدة  

....  
  

رئ یس ق سم                               ...  ال دكتور ف ؤاد الع اجز    ألس تاذ و التقدیر لكما أتقدم بالشكر    
                                                        فق         د ك         ان ... أص         ول التربی         ة ف         ي الجامع         ة اإلس         المیة  

                                        ش        جعني...  بالدراس       ات العلی       ا    ال       سبب األول ف       ي التح        اقي   
                                       ... أدام اهللا علی    ھ الف    ضل ...الرج    ل الطی    ب ... المث    ابرة   و علمن    ي

  ...و أجزل علیھ الخیر 
  

                                                  و أتق        دم بال        شكر و التق        دیر و العرف        ان للجامع        ة اإلس        المیة   
                                            ... برئی         سھا و أع         ضاء ھیئ         ة الت         دریس فیھ         ا   متمثل         ة ... 



و  

                                          وأش      كر عم      ادة الدراس      ات العلی      ا الت      ي أتاح      ت لن      ا الفرص      ة       
  .... للدراسة وھیأت لنا أسبابھا 
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  ملخص الدراسة
لتعرف على آراء الشيخ األلباني في العديد من المشكالت التربوية المعاصرة و ذلك من              الدراسة إلى ا  هدفت  
  :خالل 
  . بيان مالمح منهج الشيخ األلباني في معالجة المشكالت التربوية المعاصرة -
   . التعرف على مفهوم التربية  لدى الشيخ األلباني-
التقليد ، إهمال الدور    ( مثل   المعاصرة    األلباني في معالجة بعض المشكالت التربوية       إظهار آراء الشيخ   -

  ) .إلخ . ..العقوبة البدنية ، التربوي للمسجد ، التعصب ، التعالم 
  .التحليلي و قد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي 
  :و توصلت الدراسة إلى نتائج عدة كان من أبرزها 

في العديد من العلوم الشرعية ، و إدراكه لفقه الواقع الـذي يعيـشه ،   األلباني بالعلم الراسخ  تميز الشيخ    -
مرونة فـي   المعاصرة بأصالة المنطلقات ، و ال     واتصاف منهج الشيخ في النظر إلى المشكالت التربوية         

 .الوسائل و األساليب التربوية 

 علـى  – من وجهة نظر الشيخ األلبـاني  –لمين  يقوم إصالح الفرد و المجتمع و النهوض بأوضاع المس    -
  . التصفية و التربية : كلمتين هما 

تـصحيح األصـول قبـل      ، و البدء بإصالح المعتقدات    ب حدد الشيخ األلباني أولويات اإلصالح التربوي        -
 .وغير ذلك الفروع ، 

 يخرج جيالً مـن النـساء        دعا الشيخ إلى تربية المرأة بطريقة فاعلة بعيدة عن التشدد الذي ال يمكن أن              -
  . قادراً على أداء واجباته و أدواره الملقاة على عاتقه 

المـسلمين التعـصب    حذر الشيخ األلباني من التقليد و اعتبره من المشكالت التربوية الكبيرة التي تورث              
 .  وانتقد التعصب لألشخاص واألحزاب و الطوائف. ضيق األفق ، و دعا إلى االجتهاد و

الشيخ األلباني إهمال المسلمين اليوم لدور المسجد التربوي ، و عزا ذلك إلى تقليد المسلمين للغرب                 بين   -
 .  تقسم الدين إلى لباب و قشوررفض الشيخكما . 

و دعـا إلـى ترسـيخ التربيـة         . في التربية    تأكيده على الربط بين العلم والعمل ، و ابتعاده عن الغلو             -
  .الوسطية 

   :يلي أوصى الباحث بمائج السابقة و في ضوء النتا
  .  مواصلة البحث في تراث الشيخ األلباني من الناحية التربوية و الفقهية و الحديثية-
و اإلفادة من هذه الدراسـة       . االهتمام بدراسة المشكالت التربوية المعاصرة في ضوء التربية اإلسالمية           -

  . بتطبيق نتائجها على أرض الواقع 
 لألحزاب و المذاهب و الطوائف و جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة بفهـم سـلف                  نبذ التعصب  -

 . األمة 

 .لعمل على التخلص منها  بيان سلبيات التقليد وا-

 .  على تصحيح العقيدة و تقويم الفكر  وترشيد السلوك ية تعملبوصفه مؤسسة تربو المسجد تفعيل دور -

   . عناصر العملية التربوية تعزيز النظرة الوسطية في جميع -

  د



ح  

Abstract  
  

The purpose of this study was to examine the opinions of 
sheikh al- al bany in  a number of modern educational 
problems through the following :  

  
- Identifying the methodology of sheikh al- al bany in discussing 
modern educational problems . 
- Recognizing his concept of education . 
- Understanding his opinions in some educational problems such as 
imitation , the absence of the role of the mosque , fanaticism and 
physical punishment .  

 
- The researcher used the analytic- descriptive approach . He 
reached the following results :  

  
   - El sheikh al- al bany was characterized by his rich knowledge in 

religious sciences and his methodology was flexible and based on 
the main principles of Islam . 
- according to the sheikh al- al bany, the reform of the individual 
and education.  
- The woman should be brought up according the Islam teachings 
so that she can play an effective role in her society .  

  
Based on the findings of this study , the following conclusions 
were reached : 
- Researcher should do more studies in the educational , religious 
and modern works of  sheikh al- al bany .  
- The modern educational problems should be studied according to 
the Islam teachings .   
- Eliminating the fanaticism of blocks , parties and groups . 
- Pointing out the disadvantage of imitation and finding out ways to 
avoid them . 
- activating the role of mosque as an Islamic institution to bring up 
the Moslem .  
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  الفصل األول
  
  

  اإلطار العام للدراسة :  أوالً  
  المقدمة  -
  مشكلة الدراسة -
 أھداف الدراسة -
  أھمیة الدراسة -
  حدود الدراسة  -
  منھج الدراسة -
  خطوات الدراسة -

  
  الدراسات السابقة : ثانیًا 

  دراسات تناولت جوانب متعددة من حیاة الشیخ و أفكاره  -
   أخرىدراسات مماثلة تناولت شخصیات إسالمیة -
 التعلیق على الدراسات السابقة -
 ما تمیزت بھ ھذه الدراسة عما قبلھا  -



 ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ةـــمقدم
نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا وسـيئات            إن الحمد هللا نحمده و    

أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا                  
  . حده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و

يمثل الفكر التربوي اإلطار النظري والفكري لما يحتاجه المجتمع في بناء أنظمته            
سسها وقواعدها وبحث طبيعة    أالتربوية وأبجديات العملية التعليمية التعلمية ووضع       

ذلك بغية الوصول إلى    بوية ، و  المتعلم وأهم ميادين العملية التر    العالقة بين العالم و   
مستوى حضاري راق وتحقيق حضارة مزدهرة خاصة في ظـل هـذا التـراكم              

  .المعرفي الهائل من آالف السنين حتى يومنا هذا 
 وما الفكر التربوي إال نتاج حضارة عريضة ، امتدت على مدار أربعة عشر قرناً     

سالمي ، ربوي اإل تته من الدين واستطاع الفكر ال     يمن الزمان وقد استمد قوته وحيو     
                 الكيالنـي ، .( أن ينتج اإلنـسان الـصالح القـادر علـى التكيـف مـع واقعـه          

   .)٢٦٥: م ١٩٨٢
ويرتبط نمو الفكر التربوي بمدى تقدم األمة حضارياً ، فالحضارة تمثـل البيئـة               
الصالحة إلنبات الفكر التربوي ، وهو أداتها ووسيلتها في تخليد ذاتهـا وضـمان              

ناقلها وانسيابها عبر األجيال وهو في المقابل روحها التي تـسري فـي بنائهـا               ت
ويغذيها بشتى أسباب النمو واالزدهار وصوالً بها إلى القمة ، وهذه سمة بارزة في     

  ) .١٧ : م١٩٨٢رضا ،. ( كل الحضارات القديمة والحديثة 
ـ             ل التـاريخ ،    و تأتي دراسة الفكر التربوي اإلسالمي ، في كل مرحلة من مراح

لتمكن الدارس من الوقوف على أفضل األساليب وأجداها ، في إعادة صياغة عقلية 
اإلنسان المسلم في ضوء التغيرات ، بدالً من الوقوف جامداً ، حيال مـا يجـري                

   ) .١٢-٨ : م  ١٩٩٥النباهين ، . ( حوله من أحداث 
 األساليب التـي تـساهم    فقد مثل الفكر التربوي اإلسالمي المرجع الذي يمدنا بهذه        

بشكل كبير في إخراج العالم اإلسالمي من التخلف والضعف الحضاري والتراجع           



 ٣

الثقافي الحاد ، لذا أصبح من الواجب علينا إعادة النظر في تراثنا الثقافي الغزيـر               
الستلهام عوامل الرفعة لهذه األمة من جديد ، حيث أن المتأمل للمناهج التربويـة              

بي و اإلسالمي يبدو له وبشكل جلي مدى تأثرها بـالفكر الغربـي          في الوطن العر  
الذي ال يتناسب مع الفكر التربوي في مجتمعاتنا اإلسالمية حيث نتج عـن ذلـك               

  .الفكر التبعية وفقدان األصالة والذاتية 
وقد أصاب األمة في عصرنا هذا ونتيجة للتخلف الحضاري والتأثر بالفكر الغربي            

التقليد ، التعصب ، التكفير     ( ابها من المشكالت التربوية مثل      إلى حد كبير ما أص    
،  التي تنعكس آثارها السلبية لتؤثر في الميدان التربوي          ) وغيرها من المشكالت    

ربية أن تحققهـا ،     لتصيبه بتصدع يحول بينه وبين تحقيق األهداف التي ينبغي للت         
 الحلول التي تعمـل علـى       ن يساهمون دائماً في إيجاد    وحيث أن المفكرين المسلمي   

معالجة هذه المشكالت ، وقد حفل تاريخنا القديم والمعاصر بالعديد من المفكـرين             
والمربين الذين كان لهم الدور الرئيس في بيان معالم فكرنا التربوي واإلسهاب في             
صقله ، فمنهم القدامى أمثال ابن يتيمة وابن القـيم  و الزرنـوجي والكـشميري                

 العينين وغيـرهم    ثال محمد المبارك وسيد قطب ، و أبي       لجدد أم  ا هموغيرهم ومن 
  .مما يطول ذكرهم 

 ويعتبر اإلمام المحـدث محمد ناصر الدين األلباني واحداً من هؤالء المفكـرين              
و المربين الذين لديهم فكر تربوي غزير ، فقد مكث الشيخ طوال حياته يعمل على           

حتـى يعـود   أحاديث ضعيفة و موضـوعة  تصفية السنة النبوية مما علق بها من   
 كما كان في القرون المشهود لها بالخيرية ، وقد كرس الشيخ جـل              اإلسالم صافياً 

حياته للذود عن دين اهللا وتصحيح المفاهيم اإلسالمية التي علقت بها الكثيـر مـن              
الشوائب نتيجة للتقليد والتعصب األعمى ، وقد ترك الشيخ العديد مـن المؤلفـات              

مة حيث أنه مكث طوال حياته يعمل على منهاج تبناه تحت عنـوان التـصفية               القي
والتربية ، وبيان حاجتنا لهذا المنهاج ، والتركيز على إنشاء جيل يحمل الـصفات              
التي حملها جيل الصحابة وبنفس األساليب التي استخدمها إمام المعلمـين محمـد             

الم اإلسالمي في وقتنا المعاصر صلى اهللا عليه وسلم ، ويبدو ظاهراً مدى حاجة الع
لالستفادة من هذا التراث للنهوض بواقع المسلمين التربوي من جديد مـن خـالل              



 ٤

االستفادة من األسلوب النبوي في تربية الجيل المسلم الذي يستطيع مواجهة الغزو            
  .الثقافي واستعادة المجد اإلسالمي العظيم 

 ناصر الدين األلباني بالدراسة والتحليل      تناول العديد من الباحثين آراء الشيخ محمد      
بعـض آراء الشيخ الفقهيــة ، وتنـاول         ) ٢٠٠١إبراهيــم ،   ( فقد جمــع   

               المنهج الـسلفي فـي حيـاة الـشيخ األلبـاني ، كمـا تحـدث               )  ت .د  سليم ،   (
  .عن بعض المواقف من حياة الشيخ العالّمة األلباني  ) ٢٠٠٠المنجد ، ( 

 الباحث أنه البد من دراسة آراء الشيخ األلبـاني فـي معالجـة بعـض               وقد رأى 
  .المشكالت التربوية المعاصرة ألنه في حدود علم الباحث لم يتم خدمتها بعد 

وتكتسب آراء الشيخ التربوية أهمية كبيرة نظراً لما يتمتع به من علـم بالحـديث               
 قد كان تطرق في     الشيخالنبوي الشريف وإلمامه بقضايا الفقه المعاصر ، حيث أن          

حياته إلى العديد من المشكالت التربوية التي تمس واقعنا في هذا الزمـان مثـل                    
حيـث  ) التقليد ، الغلو ، التكفير ، التعصب ، وغيرها من المشكالت التربويـة              ( 

ب ظهور هذه المشكالت التربويـة   فبين أسبا ،أوالها اهتماماً كبيراً ودراسة معمقة   
وقد الحظ الباحث ذلـك مـن      . عالجها  لتي ترتبت عليها والسبل الكفيلة ب     االنتائج  و

خالل تتبع مؤلفات الشيخ وما كتب عنه ، وأحاديثه ودروسه العلمية المسجلة ممـا              
  .حدا به إلى أن يعقد العزم على مثل هذه الدراسة  

  
  :مشكلة الدراسة 
  :يس التالي السؤال الرئب بق ، يمكن صياغة مشكلة الدراسةفي ضوء ما س

  ؟ بعض المشكالت التربوية المعاصرةفي معالجةو آراؤه   الشيخ األلبانيمنهجما 
  : ويتفرع عن السؤال الرئيس ، األسئلة الفرعية التالية  

   ما أهم آراء الشيخ األلباني المتعلقة بمفهوم التربية ؟-١
  .لمعاصرة ما مالمح منهج الشيخ األلباني في معالجة المشكالت التربوية ا-٢
 ؟  ما أبرز المشكالت التربوية التي عالجها الشيخ األلباني  -٣
  
 



 ٥

  :أهداف الدراسة 
  

  :تتمثل أهداف هذه الدراسة في األمور التالية 
 إظهار مالمح منهج الشيخ األلباني فـي معالجـة المـشكالت التربويـة              -١

  .المعاصرة 
   .الكشف عن مفهوم التربية  لدى الشيخ األلباني -٢
لى آراء الشيخ األلباني في معالجة بعض المـشكالت التربويـة           إ التعرف   -٣

، التقليد ، إهمال الدور التربوي للمسجد ، التعصب ، التعالم           ( مثل  المعاصرة    
  ) .إلخ ........ العقوبة البدنية 

  
  :أهمية الدراسة 

   : ب الدراسة أهميتها من خالل ما يأتيتكتس
 جوانب تربوية في حياة أحد العلماء المسلمين      محاولة للكشف عن   هذه الدراسة  -١

 الذين يدعون إلى أصالة المنطلق في الجوانـب         في عصرنا الحالي  البارزين  
وهذا مما يساهم في تأصيل بعـض المفـاهيم التربويـة           . التربوية والثقافية   

  .المعاصرة 
مهتمـون بتأصـيل العلـوم التربويـة     يمكن أن يستفيد من الدراسة الدعاة وال       -٢

وأولياء األمور والقائمون علـى البـرامج       و المعلمون   موجهون التربويون   الو
 .الدينية والمهتمون بتربية الجيل المسلم 

افتقار البيئة العربية و اإلسالمية بشكل عام والبيئة الفلسطينية بشكل خـاص              -٣
 .لمثل هذا النوع من الدراسات في حدود علم الباحث 

  
  :حدود الدراسة 

 على آراء الشيخ األلباني التي تطـرق فيهـا للقـضايا            تركز هذه الدراسة  
وسوف تتعرض لقضايا التأصيل التربوي لدى الشيخ األلباني        . التربوية المعاصرة   

بقدر الحاجة ، وذلك من خالل استقراء إنتاجه العلمي من كتب وأشـرطة ودروس   
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أو الحديثية  وبالتالي ال تركز هذه الدراسة على آراء الشيخ الفقهية          . عليمة مسجلة   
  .حدود ما يخدم القضايا التربوية إال في 

  
  :ج الدراسة ـــمنه

دراسة  ينصب على حليلي الذي ستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الت       ا
الظاهرة التعليمية والنفسية على حالتها فيقوم على وصفها و تشخيصها والكـشف            

نهـا وبـين ظـواهر تعليميـة أو     عن جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها أو بي    
 ، وقـام الباحـث     ) ٥٧،٥٨ ص   ، م١٩٩٧ :األغـا   ( اجتماعية أو نفسية أخرى     

 استعراض الباحث لمؤلفـات الـشيخ       بالطريقة الكيفية من خالل   تحليل المحتوى   ب
للتعـرف علـى آراء      و تحليل محتواها  ودروسه العلمية ودراستها دراسة تربوية      

لها وتصنيفها حسبما صنفها علماء التربية ومن ثـم                                 وأفكار الشيخ التربوية من خال    
  . في أسئلة الدراسة حت جوانبها الخاصة بها والتي وردتإدراجها ت

  
  : خطوات الدراسة 

  : تتمثل خطوات الدراسة فيما يلي 
 إلى التراث المكتوب للشيخ األلباني من المطبوع المنشور وباالسـتعانة      الرجوع -

   . ببعض تالميذه و محبيه الذين يقتنون بعض جهوده المكتوبة أو المسموعة 
تفريغ ما يربو على ألف شريط من المادة المسموعة للشيخ رحمه اهللا ، و قد قام       -

الباحث بتصنيف هذه المادة و توزيعها بحسب مباحث الدراسة ، بعد أن استخلص             
ربوية المعاصرة ، و منهج الشيخ فـي      المادة التي لها عالقة مباشرة بالمشكالت الت      

 .النظر إليها 
 إلى األدبيات التربوية و المراجع المعاصرة ، و المصادر القديمة التي             الرجوع -

لها عالقة باآلراء التربوية التي قدمها الشيخ األلباني و أفاد منها ، و أثرت الدراسة 
 .بها كثيراً 

 . ترتيب المباحث بحسب ما هي عليه  -



 ٧

ية المعاصرة خلص    ضوء آراء الشيخ األلباني في معالجة القضايا التربو        و في 
  . و التوصيات و المقترحاتالمهمة إلى مجموعة من النتائج الباحث

  
  

  :الدراسات السابقة : ثانياً 
أجريت العديد من  الدراسات ، حول الفكر التربوي عنـد شخـصيات إسـالمية               

م وله مساهمات متميزة ، وقد جـاءت تلـك    وعربية ، تملك تراثاً غزيراً من العلو      
  :الدراسات السابقة على النحو التالي 

  : دراسات تناولت جوانب متعددة من حياة الشيخ األلباني وأفكاره :  أ
  .)  السلفي عند الشيخ األلباني المنهج(  بعنوان )ت . د  ( دراسة سليم   -١

 باني وبيان أصوله التـي بنـاه      خ األل هدفت الدراسة لبيان المنهج السلفي عند الشي      
عليها ، ثم مقارنة هذا المنهج بمنهج من تقدم من أئمة الحـديث ، وبيـان صـفة                  

لتزام الـشيخ بفهـم الـسلف     الصحيح ، وقد توصلت الدراسة إلى ا      المنهج السلفي   
 وأنه لـم ينقـل عـن    لوصول إلى الحق في مسائل الخالف ،أثر ذلك في ا  بينت  و

كما بينـت الدراسـة     . أهل العلم و أنه لم يكن ظاهرياً        الشيخ مسألة شذ فيها عن      
  .دعوة الشيخ إلى عدم التقليد واإللتزام بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 

  .) الحاوي من فتاوى األلباني  : (  بعنوان )م٢٠٠١(  دراسة إبراهيم  -٢
 مثـل    هدفت الدراسة إلى استعراض فتاوى الشيخ التي تتعلق بالعديد من المسائل          

 بالمرأة واألسرة   فتاوى العقيدة والفقه ومسائل تتعلق بالحديث وعلومه وأمور تتعلق        
 كالمه في الدعوة ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الشيخ يرى أن          باإلضافة إلى بيان  

وأن هـذا   . إصالح المجتمع اإلسالمي المنشود البد أن يكون جذرياً علمياً تربوياً           
ة موأنه ال يمكن إقامة الدولة المـسل       الكتاب والسنة ،      يكون بالرجوع إلى   اإلصالح

  .أو المجتمع اإلسالمي إال بعد أن يتحد المسلمون فكرياً وتربوياً 
 معالم المنهج الـسلفي فـي التغييـر      : (بعنوان  ) م ٢٠٠١(  دراسة الهاللي    -٣

  . ) لإلمام الرباني محمد ناصر الدين األلباني



 ٨

 الباحث لشيخ األلباني رحمه اهللا في التغيير ، وذكر هدفت الدراسة إلى بيان منهج ا  
ن في هذا العصر و تحدث عن بيان        وم و االستعباد الذي يقع فيه المسل      أسباب الذل 

 الكيان اإلسـالمي    شقاء ، و تحدث عن الطريق إلى بناء       سبل عالج هذا الذل و ال     
دعوة الشيخ  المنشود ، كما تحدث عن منهج الشيخ في التصفية و التربية ، و بين               

و توصلت الدراسة إلى عمق نظرة الشيخ في بيان سبل الخروج من          . إلى التوحيد   
 فهمـه للكتـاب   المشكالت و قدرة الشيخ على استخالص سبل التغيير من خـالل        

  .السنة بفهم سلف األمة و
ـ كوكبة من أئمة الهدى و    : ( بعنوان   ) م٢٠٠٠(  دراسة القريوتي    -٤ صابيح م

  ) .الدجى 
لدراسة إلى التعريف بالشيخ األلباني و الحديث عن نـشأته ، و شـيوخه               هدفت ا 

الذين تتلمذ على أيديهم ، كما تحدثت عن مهنته و دروسه ، و حلقاتـه العلميـة ،                  
وبيان مجمل دعوة األلباني و جهوده و نصائحه لطلبة العلم و فتـاواه و إجاباتـه                

ثناء العلماء عليه ، ثم تحـدث  وذكر الباحث . العلمية ، وصالت الشيخ بأهل العلم     
عن جهوده و خدماته و رحالته ، وذكر مؤلفاته وتحقيقاته العلميـة و تكلـم عـن       

و توصلت الدراسة إلى عظم شأن الـشيخ وأن         . ذريته و ووفاته ورثاء األمة له       
دعوة الشيخ كان لها الثمرة العظيمة و الطيبة في الدعوة إلى اهللا و إلـى التوحيـد          

 الخرافة ، وأن الشيخ ترك مؤلفات نافعة في شتى المجاالت لما تمتع ونبذ الشرك و 
به الشيخ من منهج علمي سديد حيث كان يجعل الكتاب و السنة حكماً وميزاناً في                

  .كل شيء مسترشداً بفهم السلف الصالح 
  ) .مختصر كتاب حياة األلباني  : ( بعنوان)  م ١٩٩٨( دراسة الشيباني  -٥

 اهللا و جهاده و حياته العلميـة        لى ذكر حياة الشيخ األلباني رحمه      هدفت الدراسة إ  
 ، و قد تناول الباحث في هذه الدراسة نشأة الشيخ األلباني وبداية ثناء العلماء عليهو

تلقيه العلم ، و كيف توجه الشيخ لدراسة علم الحديث ، وتوجه الشيخ نحو المنهج                
لشيخ العلمية ، وبين صلته بأهـل  الصحيح و بعده عن التعصب ، ثم ذكر مجالس ا   

العلم ، وتحدث عن مكانته العلمية وخبرته ، وذكر هجرة الشيخ ، وتكلم عن تالميذ       
الشيخ و مناصبهم ، كما جمع األشعار التي قيلت في فضل الشيخ وعلمه رحمه اهللا            
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، وبين آراء الشيخ في مسائل عصرية كثيرة و تكلم عن السنن التي أحياها الشيخ               
و توصلت الدراسة إلى وفرة تراث الـشيخ األلبـاني          . اهللا و أعمال الشيخ     رحمه  

و أنه واحد من أقطاب الحديث المبرزين في هـذا         . وغزارة علمه و عظم منزلته      
  .العصر 

  
  . دراسات مماثلة تناولت شخصيات إسالمية أخرى : ب 
يد قطب  معالم الفكر التربوي عند س    (  :  بعنوان )م   ٢٠٠٢(  أبو دف    دراسة -٦

  .) من خالل تفسيره في ظالل القرآن 
لى بيان معالم الفكر التربوي عند سيد قطب ، والتعـرف علـى          وهدفت الدراسة إ  

تصور قطب لخصائص المنهج اإلسالمي وتصوره عن القيم وبيان نظرته للتغيـر    
االجتماعي والثقافي ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وقد توصـلت            

  :الى العديد من النتائج كان من أبرزها الدراسة 
فقـه مـع النظـرة    ا تجسد اإلعجاز التربوي في القرآن الكريم ، من خـالل تو        -

اإلنسانية وتركيزه على األساليب العملية في التربية وتوجيه المتعلمين نحو االنفتاح       
  .حول خبرات اآلخرين واالستفادة من التجارب النافعة 

 عملياً للتغير االجتماعي والثقافي من خالل ربطه باإلرادة         قدم سيد قطب مفهوماً    -
 وقد انسجم ذلك مع ما ذهبت إليه نظريات  ،اإلنسانية وتأكيده على دور التربية فيه     

  .علم االجتماع الحديثة 
 وجود الجماعة المسلمة ، ضرورة شرعية وتربوية ، تتمثل في إقامة شرع اهللا              -

  .ة الفرد المسلم ورعاية األسرة المسلمة في األرض وقيادة البشرية وتربي
الفكر التربوي عند أحمد بن مصطفى      : ( بعنوان    )م١٩٩٨(  دراسة المزين    -٧

  ) . بن خليل الشهير بـ طاش كبرى زاده 
هدفت الدراسة إلى تحديد مالمح الفكر التربوي عند طاش كبرى زاده والكـشف              

 واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي       الطبيعة اإلنسانية ،  ( عن نظرته الفلسفية في     
  :التحليلي ، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج من أبرزها 
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 التكامل في ظل البيئة التي عاش        طاش كبرى زادة بالتنوع والشمول      اتسام فكر  -
  .فيها 

 تحديـد   التربوي لزاده من خالل إيضاحه عناصر المنهاج التربـوي و          السبق   -
  ) . عامة وخاصة – دنيوية –نية دي( األهداف مسبقاً 

 معرفة نظرة متكاملة وشاملة و موافقـة       نظرته إلى الطبيعة اإلنسانية ونظرية ال      -
  .للفلسفة اإلسالمية 

  .)كر التربوي عند الحارث المحاسبيالف(   : بعنوان )م١٩٩٨(  دراسة خالد -٨
ومساهمته  تعرف على تطور الفكر التربوي لدى المحاسبي      هدفت الدراسة إلى ال    

 الباحث  وقد استخدم  .تطويره ودراسة آثاره في التربية      في تنشيط الفكر التربوي و    
  : وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها .المنهج الوصفي التحليلي 

أن الحارث المحاسبي اهتم بالعالم والمتعلم فقرر لكل منهما آداباً وحثهما على              -
  .التمسك بتلك اآلداب 

 الترغيـب   فس اإلنسانية وذلك عن طريق أسلوب      اهتم اهتماماً كبيراً بتربية الن     أنه
  .والترهيب كاشفاً الداء وواصفاً الدواء 

  ) . الفكر التربوي عند ابن القيم (: بعنوان   )م١٩٩٣(  الخولي دراسة -٩
هدفت الدراسة إلى بيان أراء ابن القيم حول الهدف التربوي والطبيعة اإلنـسانية             

مكوناتها وقواها وكذلك مفهوم العلم عند ابن القيم ومبادئ التعلم وتربية األطفـال             ب
واألخالق والتربية للفروسية عنده وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج كان            

  :من أبرزها
 كانت هي منطلقات ابن القـيم األساسـية فـي الهـدف             ان األصول اإلسالمية   -

  .بية للفروسية التربوي وتربية الطفل والتر
تبين بتأمالته الذاتية وتجاربه التعليمية     ن القيم في التعلم وتربية الطفل        ان آراء اب   -

قد تنبه قبل علم النفس الحديث الى األهمية القصوى للسنوات الباكرة في تربية             أنه  
  .الطفل ، وأنها تحدد المعالم البارزة في السلوكيات المستقبلية للطفل 
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العملية في الفكر التربوي البن القيم وهي سمة غالبـة علـى             وضوح النزعة    -
الفقهاء و السلفيين الذين يريدون اإلسالم دائماً قوة دافعة إلى المعالي ويرتبط لديهم             

  .بسائر النشاط اإلنساني في الشريعة اإلسالمية 
 ان ابن القيم كان منصفاً لآلخرين في اختالفاته ، ينشد الحقيقـة بـال تعـال أو             -
غلب ي ابن القيم من المعاصرين الذين       طرف وهذا اتجاه السلفيين عدا بعض مقلد      ت

 وهذا ما   .ي اآلخرين بل واالستعالء المذموم      عليهم التعصب المذهبي والتشكيك ف    
  . ترفضه السلفية الحقة كما

  ) .التربوي عند الكشميري  الفكر ( :  بعنوان  )م١٩٩١(  غراب دراسة -١٠
التعرف على آداب التدريس في الفكر التربوي عند الكشميري هدفت الدراسة إلى    

وكذلك خصائص التدريس وكفاءة المعلم ومفهوم العلم عنده وقد توصل الباحـث            
  : إلى عدة نتائج كان من أبرزها 

ن التربويون ينبغي اإلفادة من فكرهم في تربية        أن لدى العرب كنوز من المفكري      -
  . وإعداده للحياة النشء

ف الفلسفة بين الشعوب تجعل من الضروري االلتزام بالفلـسفة العربيـة             اختال -
   .مية ، باعتباره ضرورةاإلسال

أنه يمكن بناء إستراتيجية لتربية عربية أصيلة فـي ضـوء الفكـر العربـي                -
 .اإلسالمي

) . الفكر التربوي عنـد الـشوكاني        ( : بعنوان    )م١٩٨٩(  دراسة مقبل    -١١
التربوي عند اإلمام الشوكاني وذلك من خـالل دراسـة          استهدفت الدراسة الفكر    

 .ة تربويـة وإبـراز آرائـه التربويـة     العديد من مؤلفاته ورسائله وقراءتها قراء 
 .تـاريخي والمـنهج الوصـفي التحليلـي         واستخدم الباحث في دراسته المنهج ال     

  :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها 
إلى وجود المعلم القدوة في الحقل التربوي ألن أي نقص فـي             دعوة الشوكاني    - 

  .إعداده يؤثر على المعلمين 
 أن االهتمام بالكتاب الدراسي من األمور التي تعتبر سبقاً في هذا الميدان لإلمام              -

  .حتوى والشكل مالشوكاني بحيث يكون االهتمام بال
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ليست قاصرة على فئـة   أن المعرفة مكتسبة ومتطورة وهي سائرة نحو الكمال و -
  .معينة بل هي طوع من أقبل عليها و أقدم على دراستها 

  
  :التعليق على الدراسات السابقة 

 الدراسات السابقة يتضح أن هذه الدراسات اتفقت في العديـد    من خالل استعراض  
من الجوانب ، حيث عالجت هذه الدراسات قضايا تربوية مشتركة مثل المنهـاج             

سـبق المفكـرين    كما بينـت     متعلم ومصادر التربية اإلسالمية ،    وآداب العالم وال  
) المـزين   ( بوية كما في دراسة       المسلمين لعلماء الغرب في العلوم النفسية والتر      

في التحليلي في    المنهج الوص  واستخدمت) . مقبل  ( و دراسة   ) الخولي  ( دراسة  و
وظهر مـن   ) .مقبل  (  المنهج التاريخي كما في دراسة       هذه الدراسات إضافة إلى   

متقارب بـسبب   أن آراء العلماء المسلمين وفكرهم التربوي       خالل تلك الدراسات    
 كما تناولت هـذه الدراسـات   . ) الكتاب والسنة ( وهي  نفسها  المصادر  نهلهم من   

ية عالم من علماء    شخص  دراسة شخصيات علماء مسلمين    الفكر التربوي من خالل   
وضاع االجتماعية والثقافية والسياسية التي اكتنفت      دراسة األ ذلك ب  ل المسلمين ممهد 

  .عصور تلك الشخصيات 
وقد اختلفت الدراسات في بعض الجوانب حيث أن  كال من هذه الدراسات جاءت              
للتعبير عن ثقافة عصر معين ، حيث أن الفكر التربوي هـو انعكـاس للوضـع                

 دراسـة الفكـر     ات على بعض الدراس  كما مالت    .االجتماعي والثقافي والسياسي    
حيث عمل الباحـث علـى      ،  ) ابو دف   (  موسعة كما في دراسة      التربوي بطريقة 

 دراسة خصائص المنهج اإلسالمي عند قطب وتـصوره حـول القـيم والتغيـر             
مـن   دراسة الفكر التربوي     االجتماعي والثقافي ، وقد مالت بعض الدراسات إلى       

لى دراسة الفكر التربوي     حيث اقتصر الباحث ع    تركيز على قضية واحدة   خالل ال 
اش كبرى زاده من خالل نظرته الفلسفية للطبيعة اإلنسانية فحسب ، كما في      عن ط 
  ) .المزين ( دراسة 

العديد و قد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء منهجية البحث و دراسة               
  .نا هذا في عصر المهمة التي ينبغي التركيز عليها للحاجة الملحة لها من القضايا
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  :  تميزت به هذه الدراسة عن ما قبلها ما
  . الشيخ األلباني من ناحية تربوية ت هذه الدراسة شخصيةتناول  -
أن هذه الدراسة تبحث في أحد علماء المسلمين المعاصرين الذي أطلق عليـه              -

 .بعض أهل العلم بمجدد األمة لهذا العصر 
 التربوية للشيخ حول العديد مـن       أن هذه الدراسة تقوم على البحث في اآلراء        -

  .  في ضوء الكتاب والسنةناقشها الشيخالمشكالت التربوية 
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  الفصل الثاني 
  

  ) ترجمتھ و جھوده (  الشیخ األلباني 
  مولد الشیخ  -
  نشأة الشیخ  -
 مھنة الشیخ -
 توجھ الشیخ إلى علم الحدیث -
 أثر علم الحدیث في بناء شخصیتھ -
 ج أھل الحدیثمعاناة الشیخ لتبنیھ منھ -
 اھتمامات الشیخ  -
 مؤلفات الشیخ  -
 سمة كتابات الشیخ -
 شیوخھ -
 صلتھ بأھل العلم و لقاؤھم بھ  -
 تالمیذه -
 ثناء العلماء علیھ في حیاتھ  -
  وفاتھ -
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  ) ترجمتھ و جھوده ( الشیخ األلباني 
  

  مولد الشيخ 
  

القـرن التاسـع     أوائل    ،  م ١٩١٤ولد ناصر الدين في مدينة أشقودرة ، عاصمة ألبانية ، عام            
، متدينة يغلب عليها الطابع العلمي ، فقد تخـرج والـده         عشر في أسرة فقيرة بعيدة عن الغنى        

 قديماً ،   – اآلستانة   –الحاج نوح نجاتي األلباني في المعاهد التشريعية ، في العاصمة العثمانية            
س ما درسه وتلقـاه ،      ورجع إلى بالده لخدمة الدين ، وتعليم النا       . التي تعرف اليوم باستانبول     

  .حتى أصبح مرجعاً تتوافد عليه الناس لألخذ منه 
وبعد أن تولى حكم ألبانية الملك أحمد زوغو ، سار بالبالد في طريق تحويلها إلى بالد علمانية                 

 ، فطلع بتغييرات اجتماعية كانت صدمة هزت أركان تلـك           اتُقلّد الغرب في جميع أنماط حياته     
  .بوعة بالطابع اإلسالمي البيئة المحافظة المط

ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ، ويخافون سوء العاقبة ، فتوجس والد الـشيخ       
خيفة ، وتوقع أن يسوء الحال أكثر من ذلك ، فقرر الهجرة إلى بالد الشام ، فـراراً بدينـه ،                     

ي كان قد تعرف عليها من      وخوفاً على أوالده من الفتن ، ووقع اختياره على مدينة دمشق ، الت            
قبل في طريق ذهابه وإيابه من الحج ، وقد دفعه إلى ذلك ما ورد في فضل هذه الـبالد مـن                     

 ) ٧ هــ ، ص      ١٤١٩: الـشيباني   . ( األحاديث ، ودعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           
   .وكان الشيخ محمد ناصر الدين األلباني حينما وصل دمشق قد بلغ من العمر تسع سنين

  
  نشأة الشيخ رحمه اهللا 

 في دراسة اللغة العربية ولم يكن يعرف منها شيئاً حينما وصل إلى دمـشق               الشيخ األلباني  بدأ 
 الـشيخ   و حذق ، والتحق بجمعية اإلسعاف الخيرية حتى أشرف على نهاية المرحلة االبتدائية            

ة وأصاب المدرسة حريق     هبت أعاصير الثور   ا ، ولم   نتيجة اختالطه بالطالب    اللغة العربية  في
أتى عليها انتقلوا إلى مدرسة أخرى ولكن والد الشيخ لم يقنع بتلك الدراسة فسحب أوالده مـن                 
المدرسة ، وكان الشيخ األلباني قد حصل على الشهادة االبتدائية في أربع سنين ، ويقول الشيخ                

حب هو الذي كان سـبب      األلباني يبدو أن اهللا عز وجل فطرني على حب اللغة العربية وهذا ال            
 على زمالئي من السوريين فـي علـم   اً ومتفوقاًكسب مادي بعد الفضل اإللهي أن أكون متميز     

  .اللغة العربية ونحوها 
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 ، وكان والد الشيخ سيء الظن     وسحب والد الشيخ ولده من المدرسة وكانت رمية من غير رام            
يبدأها الشباب في   كان  عادية ، كما    يقة  بطرفي المدارس النموذجية ، فبدأ الشيخ حياته بالقراءة         

اللـص  و أرسـين لـوبين ،        مثل قـصة   قصص من الباعة ويقرأها ،    الذلك الوقت فكان يأخذ     
  .شداد عنترة بن و األمريكي ، 

حديث من بعـد     له أسبابه ، وال شك أن توجه الشيخ لعلم ال          ن اهللا عز وجل إذا أراد شيئاً هيأ       لك
وكان والد الشيخ رحمه اهللا يـدرس لـه الفقـه           . اً   رباني اًيق منحة إلهية وتوف   هذه القصص كان  

قراءة فقـه   الصرف ، وحضر الشيخ األلباني حينذاك عند الشيخ سعيد برهاني ل          الحنفي ، وعلم    
البالغة العصرية ، وقد دفعـه والـده    وقرأ شيء من كتب النحو و اإليضاح في الفقه الحنفي ، 
ـ  ١٤٢١: المنجـد   . ( تجويـداً   لـده القـرآن     وختم على وا  ،  للقراءة في كتب األحناف                  هـ

   ) .٨-٦، ص 
  

   :مهنته 
بدأ الشيخ بمهنة النجارة ولكنها لم تناسبه ، ثم أخذ الشيخ األلباني عـن أبيـه مهنـة إصـالح                  
الساعات فأجادها ، حتى صار من أصحاب الشهرة فيها ، وأخذ يكسب رزقه منهـا ، وكـان                  

إلى بالد الشام نعمتين كبيرتين ، أنعم اهللا بهما عليه ، وكان لوالـده              تعلمه هذه المهنة وهجرته     
الفضل في ذلك عليه بعد اهللا عز وجل ، فقد وفرت له هذه المهنة وقتاً جيداً للمطالعة والدراسة                  

طالع على العلوم الـشرعية مـن مـصادرها         ربية ، واال  ، وهيأت له هجرته معرفة اللغة الع      
   ) . ١٨٨ ، ص هـ١٤٢٠: القريوتي . ( األصلية 

  
  : إلى علم الحديث توجهه

توجه الشيخ رحمه اهللا لعلم الحديث وهو في قرابة العشرين من عمره متأثرأ بأبحـاث مجلـة                 
إذ يقول الشيخ رحمه    .   التي كان يصدرها الشيخ العالّمة محمد رشيد رضا رحمه اهللا         ) المنار(

الفضل لذوي الفضل ، فإنني بفضل اهللا عـز  فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل ب" : اهللا  
وجل بما أنا فيه من االتجاه إلى السلفية أوالً و إلى تمييز األحاديث الـضعيفة ثانيـاً ، يعـود                    
الفضل في ذلك إلى السيد رضا رحمه اهللا عن طريق أعداد مجلة المنار التي وقفت عليها فـي               

   ) .١/٤٠١ ، هـ ١٤١٩: الشيباني " ( أول اشتغالي بطلب الحديث 
 رحمه اهللا كان ينكر عليه اشـتغاله بـه   هوقد زاد إقبال الشيخ على علم الحديث ، حتى أن والد          

  ) .إن علم األحاديث صنعة المفاليس ( : قائالً له 
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ورغم هذا فقد زاد حب الشيخ لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتمييز صـحيحه مـن                  
لده ، الذي يعول أسرة كبيرة فلم يكـن بمقـدوره أن            وبما أنه كان يعيش في كنف وا      . ضعيفه  

يشتري ما يحتاج إليه من الكتب التي ال يجدها في مكتبة أبيه العامرة بكتب المـذهب الحنفـي                  
فلذلك توجه شطر المكتبة الظاهرية ، وكانت من نعم اهللا الكبرى عليه إذ كـان يجـد              . خاصة  

ن أحياناً ببعض المكتبات التجارية الخاصة ،       فيها كل كتاب ال يستطيع شراءه ، كما كان يستعي         
  .فقد كان يستعير منها بعض الكتب 

ولقد أصبح االهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل ، حتى كان يغلق محلـه ، ويـذهب إلـى                 
المكتبة الظاهرية ، ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة ، ال يفتر عن المطالعة والتعليق والتحقيق إال                

   ) .١٩٠  ،هـ١٤٢٠: القريوتي . ( صالة ات الأثناء فتر
  

  :أثر علم الحديث في بناء شخصية الشيخ األلباني 
لبـاني علمـاً   لقد كان لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األثر الكبير في توجه الـشيخ األ      

 نحو المنهج الصحيح وهو التلقي عن كتاب اهللا عز وجـل وسـنة رسـول اهللا    وعمالً ، فتوجه  
 عليه وسلم مستعيناً بفهم األئمة األعالم من السلف الصالح ، دون تعصب ألحد منهم               صلى اهللا 

ولذلك بدأ يخالف مذهبه الحنفي الذي نشأ عليـه         . أو عليهم ، وإنما كان الحق رائده حيث كان          
  .إذا ظهر له الدليل على خالفه 

وز لمـسلم أن يتـرك      وكان والده رحمه اهللا يعارضه معارضة شديدة فبين له الشيخ أنه ال يج            
العمل بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن ثبت عنه ، لقول أحد من الناس كائناً من                   
كان ، ويذكر له أن هذا هو منهج أبي حنيفة ، وغيره من األئمة الكرام رحمهـم اهللا ، وهكـذا              

  . بدأت المناقشات بين الشيخ األلباني وغيره من أهل العلم 
  

  :يه منهج أهل الحديث  لتبنمعاناته
 ولقي الشيخ األلباني المعارضة الشديدة من كثير من المشايخ المتمذهبين المتعصبين ، ومشايخ             

ذين كانوا يثيرون عليـه العامـة    الالصوفية ، والخرافيين المبتدعين ، وخاصة من بني قومه ،      
لوقت الذي وافقه على    ويحذرون منه الناس في ا    ) وهابي ضال   ( الغوغاء ، ويشيعون عنه أنه      

  .دعوته بعض أفاضل العلماء المعروفين في دمشق ، وحضوه على االستمرار قدماً 
 رحمه اهللا بكالم الناس ومعارضة المعارضين طالما أنه متبع للـدليل ، وإنمـا               ولم يكن ليبالي  

 كان يزيده ذلك إصراراً على التمسك بهذا المنهج الحق ، و يوطن نفسه على الصبر وتحمـل                
   ) ١٩٠ ، ص هـ١٤٢٠: القريوتي . ( األذى 
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وأغروا به السفهاء وأوذي في اهللا عز و جل ، ووشي به حتى حبس شهراً ، ثم حبس بعد ذلك                    
ستة أشهر في القلعة التي سجن فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا ، و أقـام فيهـا صـالة       

 الجمعة وقد قيل أنها ما صليت منـذ         الجماعة وأقبل عليه من في السجن ، بل وأقام فيها صالة          
ــدين                                              ــر الـ ــد ناصـ ــا محمـ ــة حتـــى دخلهـ ــن تيميـ ــا ابـ أن حـــبس فيهـ

   )١٨،١٩ هـ ، ص ١٤٢١: المنجد . ( األلباني 
  

   :اهتماماته 
   عقيدة السلف الصالح -: أوال 

ـ    ،  نرى بعض المالمح جليـة فـي كتبـه   من خالل االطالع على كتب الشيخ ـ رحمه اُهللا 
  .  ، ودفاعه عنها  للعقيدة السلفيةرحمه اهللا  متفاوتة في الظهور؛ ومن أبرزها تبنِّيه 

  :  عدة مؤلفات تدلُّ على ذلك؛ منهاوللشيخ رحمه اهللا
ـ ) أ( مثل ت) الطحاوية  ( وهذه العقيدة    . ، فقد شرحها، وعلَّق عليها    ”العقيدة الطَّحاوية ”: عنايته ب

، ها اإلمام الطحاوي رحمـه اهللا       ، اجتهد في   سوى مواضع يسيرة  ،  عقيدة أهل السنة والجماعة     
 األلباني رحمه اهللا ، وموقفه      ومما يدل على عقيدة الشيخ     . وقد ُأخذَت عليه، ونبه عليها العلماء     

  : كتاباهمن القبوريين ، 
  .الساجد من اتخاذ القبور مساجد تحذير ) ب(
  .ه وأحكامه نواع أوسلتال) ج(

  : فقد خرج أحاديث . كما قام بخدمة بعض الكتب التي تناولت عقيدة السلف
  : لكل من،" كتاب اإليمان  " ) أبو داود  ـ ـ ابن ماجه الدارمي (

  .ابن أبي شيبة
  .أبي عبيد القاسم بن سالم

  .شيخ اإلسالم ابن تيمة رحمهم اُهللا
  .بي عاصم ن أالب” كتاب السنة”) ز(

ـ          ، وهي تهمة جاهزة فـي      ”الوهابي”:  ومن أوِل الدالئل على سلفية الشيخ، وصف أعدائه له ب
 ، ونبــذ                                   حــق كــل مــن اتبــع مــنهج الــسلف، وحــث علــى االتبــاع        

   )١٠٩-١٠٧ت ، ص . د : الشمراني  ( . التقليد
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  . بدع ، وهمته في ذلكمحاربته رحمه اهللا  لل:  ثانياً  
   .، ونهيه عنها بعد تَبيين حكمها في كتبه سبب له الكثير من األذى محاربة الشيخ للبدع

يغفـل  ، فإنَّه يتناول ما شابه من بدع إن وجِـدت وال  أي موضوعرحمه اهللا إذا كتب في       وكان
  . عن ذلك

  : ومن كتبه التي تدخل تحت هذا
  .ام الجنائز وبدعها أحك )  أ (
  .لى التسليم كأنك تراها التكبير إ من  صلى اهللا عليه وسلم صالة النبيصفة) ب(
لبـدع  ا ن الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها م   سكمنا) ج(
   )١٠٩-١٠٧د ت ، ص : الشمراني  ( .
  

  :كتاباته في علم الحديث : ثالثاً 
، أو تناقش مـسائل مـن الوجهـة           وتعالج قضايا حديثية   ، غالب كتب الشيخ هي كتب حديثية     

  . من الوجهة الحدثية اطّالع على كتب الشيخ ثية، وهذا معلوم لمن له أدنىيالحد
  

  .عنايته  بفقه الحديث : رابعاً 
، والناظر في كتـب      ، وليس بفقيه    الشيخ محدث فقط   أن ) الضحلة (شاع في األوساط العلمية     
  : الحديث فقهن كتب الشيخ التي تؤكد ضلوعه في وم . لمقولةالشيخ يلمس عكس هذه ا

  .ام الجنائز وبدعها أحك) أ ( 
  .م النصح في أحكام المسح تما)  ب(
  .التكبير إلى التسليم كأنك تراها  من  صلى اهللا عليه وسلم صالة النبيصفةُ) ج(
  .لبدعا ن الناس بها م الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحقسكمنا) د(

 جعل الناس    فقهاء المحدثين  ، وفق منهج   وكون الشيخ بنى أحكامه في هذه الكتب على الحديث        
  . يقولون ما قيل

  :  أعماله في ذلك ومن عناية بكتب الفقه، قراءة ودراسة ، بل كان له 
  . المعاد زادليقات الجياد على التع) أ  (  
  .وضة الندية رال الرضية على عليقاتُالت) ب ( 
، الشيخ لم يتعمقْ في الفقـه كتعمقـه فـي             نعم . السنة   فقهم المنة في التعليق على      تما ) ج (

ــا الحـــديث، وال يمـــاري فـــي ذلـــك أحـــد                                       قخلـــ ، وكـــل ميـــسر لمـ
   ) .١١٠ ، ١٠٩ ت ،. د : الشمراني  ( . له
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  السيرة كتاباته في : خامساً 
تناول الشيخ السيرة بالدراسة تأليفاً وتحقيقاً وتخريجاً حيث تبنى الـشيخ رحمـه اهللا مـشروعأ                

  .بعنوان صحيح السيرة 
   هذا المشروع ضمنومن تراث الشيخ في السيرة 

 . وهو من تأليفه صةُ السيرةخال ) أ (

فقـه  ( كتابه جهاالت الدكتور البوطي في   ع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على         دفا) ب(
التمـدن  " : مجلـة : فـي )  أوالً (وقد نُشر هذا الكتاب . وهو من تأليف الشيخ رحمه  ) السيرة  

  .  ثم طُبِع مستقالً، بهذا العنوان .  هـ١٣٩٠ ، في حلقات متتابعة سنة" اإلسالمي 
 إلـى   وقد طبع إال أنه لم يتمه ، وصل فيـه          ح السيرة النبوية وهو من تأليف الشيخ        صحي) ج(

،   دعاه إلى هـذا الكتـاب  ب الذي، ولم يتم مقدمته، وفيها السب ) اإلسراء والمعراج  (موضوع  
يرة الـس ”: كتـاب : وأصل هذا الكتاب، هـو . فاضطر الورثة إلى إخراجه كما هو خدمة للعلم    

، واكتفى بما صح منه، وقد حافظ على كـالم مـصنفه   بن كثير، عكف عليه الشيخ    ، ال ”النبوية
كثيـر، ويثبـت   ن با ا، وربما أضاف شيئاً يسيراً، وقد يعدل عن الرواية التي ذكره      )بن كثير ا(

   )٦٧-٦٦  ت ، .د: الشمراني . (  نص المصدر الذي عزا إليه ابن كثير
  زواته وسراياه والوفود  أيامه وغذكر وصلى اهللا عليه وسلمسول اهللا ما صح من سيرة ر) د ( 
 رحمه اهللا  ، وقد خرج الشيخ األلباني         لغزالين تأليف الشيخ محمد ا     السيرة ، وهو م    فقه) هـ(

  .أحاديثه وعلق عليه 
  

  تراث الشيخ التربوي : سادساً 
يقوم منهج الشيخ األلباني على كلمتين أساسيتين هما التصفية والتربية ، وقد ترك الشيخ رحمه               

فـي  اهتماماً كبيرأ ، ومن تراث الشيخ       اهللا تراثا كبيراً وعلماً وفيراً في هذه المجال حيث أواله           
  :هذا المجال 

ويبين في هـذه الكتـاب مفهومـه للتـصفية          . المسلمين إليهما   صفيةُ والتربية وحاجة    الت) أ  ( 
  .والتربية باإلضافة إلى السبل واألساليب الصحيحة للوصول إلى ذلك 

طيات هذه الكتـب    كتب ومجالس الشيخ العلمية والمسجلة على أشرطة ، حيث يوجد في            ) ب(
واألشرطة العديد من آراء الشيخ حول العديد من القضايا التربوية المعاصرة مثل التعـصب ،               

وتوجيهاته في العديد من الميادين التربويـة كتربيـة         . والتمذهب ، والتقليد ، و الغزو الفكري        
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لتربويـة المعاصـرة   األبناء ، وماهية التربية ، وأولويات التربية ومنهاجه في معالجة القضايا ا   
  .وغيرها مما تناولته في بحثي هذا 

  
  إسهامات الشيخ في إصالح واقع المسلمين : سابعاً 

تناول الشيخ رحمه اهللا في كتاباته ومجالسة العلمية المسجلة و المفهرسة العديد من األحـداث                
بينها كتاب فقـه  البحث فيها وبين أسبابها وسبل عالجها ومن م اإلسالمي وأطال   التي تمر بالعال  

باإلضافة إلى حديثه عن الحاكمية ، وعن قضية التكفير ، و تعليم المرأة ، و حجـاب      . الواقع    
الغنـاء واسـتعمال آالت الطـرب       و  المرأة المسلمة ، وكتاباته عن منزلة السنة في اإلسالم ،           

  .وغيرها من األحداث التي تهم المسلم 
  

  مؤلفات الشيخ األلباني 
لباني رحمه اهللا تراثاً كبيراً من المؤلفات ، والتحقيقات العلميـة ، والتخريجـات              ترك الشيخ األ  

العلمية ، واالختصارات و المراجعات و التعليقات ، وله العديـد مـن األعمـال المخطوطـة             
  : والمقاالت واألشرطة المسجلة لمجالسه العلمية ، نذكر منها 

  
 : األعمال المؤلفة وهي : أوالً 
  غيب والترهيب صحيح التر -
 اللحية في نظر الدين  -

 صالة العيدين في المصلى هي السنة  -

 فهرس مسند اإلمام أحمد بن حنبل في مقدمة المسند  -

 نقد نصوص حديثية في الثقافة اإلسالمية  -

 مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف  -

 الحديث حجة بنفسه في العقائد واألحكام  -

 ي كلمات أبي غدة من األباطيل واالفتراءات كشف النقاب عما ف -

 منزلة السنة في اإلسالم  -

 سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في األمة  -

 خطبة الحاجة  -

 فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث  -

 التعقيب على رسالة الحجاب للموردي  -
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 الرد على أرشد السلفي  -

 حيحة وشيء من فقهها سلسة األحاديث الص -

 تسديد اإلصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة  -

 مختصر صحيح البخاري  -

 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة  -

 أحكامه وأنواعه : التوسل  -

 حجاب المرأة في الكتاب والسنة  -

 وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة  -

 التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم من  -

 قيام رمضان وبحث عن االعتكاف  -

 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  -

 أحكام الجنائز وبدعها  -

 تلخيص أحكام الجنائز  -

 آداب الزفاف في السنة المطهرة  -

 جانيق في نسف قصة الغرانيق نصب الم -

 .تمام المنة في التعليق على فقه السنة ، لسيد سابق  -

  : التحقيقات العلمية وهي : نيا ثا
  رياض الصالحين للنوي  -
 صحيح الكلم الطيب البن تيمية  -

 كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي  -

 كتاب العلم للحافظ أبي خثيمة  -

 مختصر صحيح مسلم للمنذري  -

 فضل الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم إلسماعيل بن إسحاق  -

 لولد البن الجوزي لفتة الكبد في تربية ا -

 العز بن عبد السالم وابن الصالح : مساجلة علمية بين اإلمامين الجليلين  -

 تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر  -

 مشكاة المصابيح للتبريزي  -

 )سنن النسائي ( صحيح  -

 ) سنن النسائي  (ضعيف -
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 )سنن الترمذي  ( صحيح  -

 )سنن الترمذي ( ضعيف  -

   )داودسنن أبو ( صحيح  -

 )سنن أبو داود ( ضعيف  -

   )سنن ابن ماجه ( صحيح  -

 )سنن ابن ماجه ( ضعيف  -

  
  :التخريجات الحديثية : ثالثاً 
  للسيوطي ) الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته  -
 للسيوطي ) الفتح الكبير ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته  -

 فية السادات لمحمود شكري األلوسياآليات البينات في عدم سماع األموات عند الحن -

 غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام للقرضاوي  -

 حقيقة الصيام البن تيمية  -

 ح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفيرش -

 المرأة المسلمة للشيخ حسن البنا  -

 تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم للقرضاوي  -

  مما يعضد الهئية الجديدة القويمة لمحمود شكري األلوسي ما دل عليه القرآن -

 ) اإليمان ألبي عبيد القاسم بن سالم ( تخريج كتاب  -

 للدارمي ) الرد على الجهمية ( تخريج كتاب  -

 البن رجب الحنبلي ) كلمة اإلخالص وتحقيق معناها ( تخريج  -

 ن القاسمي لجمال الدي) إصالح المساجد من البدع والعوائد ( تخريج كتاب  -

 البن ضويان ) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (  -

 للموردي ) المصطلحات األربعة في القرآن ( تخريج أحاديث كتاب  -

 البن أبي شيبة ) كتاب اإليمان ( تخريج أحاديث  -

 البن قتيبة ) حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصالة (  -

 .ي تخريج أحاديث فضائل الشام للربع -

  
  :االختصارات والمراجعات و التعليقات : رابعاً 
  صحيح ابن خزيمة للدكتور مصطفى األعظمي  -
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 مختصر العلو للعلي الغفار العظيم للحافظ الذهبي  -

 مختصر الشمائل المحمدية للترمذي  -

 التعليقات على صفة الفتوى والمفتي والمستفتي البن شبيب بن حمدان  -

ثيث شرح اختصار علوم الحديث البـن كثيـر بتحقيـق           التعلق على كتاب الباعث الح     -
 الشيخ احمد شاكر 

 مختصر شرح العقيدة الطحاوية  -

 مختصر صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم  -

 حكم تارك الصالة  -

المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب وخالف       صب وألزم عالرد المفحم على من تشدد وت      -
 .إنه سنة ومستحب : العلماء في قولهم 

  
  :أعماله المخطوطة : خامساً 

  صالة االستسقاء  -
 األمثال النبوية  -

  اإلثبات والمحو -

 فهرس المخطوطات الحديثية في مكتبة األوقاف الحلبية  -

 صحيح اإلسراء والمعراج  -

األحاديث الضعيفة والموضوعة التي ضعفها أو أشار إلى ضـعفها ابـن تيميـة فـي               -
 .مجموع الفتاوى 

 ة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية مقدمة األحاديث الضعيف -

 صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم لصالة الكسوف  -

 الرد على رسالة التعقب الحثيث  -

 الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير  -

 األحاديث المختارة  -

 تلخيص كتاب تحفة المودود في أحكام المولود  -

 ليه وسلم ما صح من سيرة النبي صلى اهللا ع -

   ؟وصف الرحلة األولى إلى الحجاز والرياض مرشداً للجيش السعودي -

 التعليقات الرضية على الروضة الندية  -

 التعليق على كتاب مسائل جعفر بن عثمان بن أبي شيبة  -
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 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب  -

 سط فهرس أسماء الصحابة الذين أسندوا األحاديث في معجم الطبراني األو -

 إزالة الشكوك عند حديث البروك  -

 مناظرة كتابية مسجلة مع طائفة من أتباع الطائفة القاديانية  -

 الحوض المودود في زوائد منتقى ابن الجارود  -

 التعليقات الجياد على زاد المعاد  -

 أحكام الركاز  -

 ضعيف الترغيب والترهيب  -

 صفة الصالة الكبير  -

 مون تاريخ دمشق ألبي زرعة رواية أبي مي -

 أحاديث البيوع وآثاره  -

 معجم الحديث النبوي  -

 وضع اآلصار في ترتيب أحاديث مشكل اآلثار  -

 ) سبل السالم شرح بلوغ المرام ( ق على كتاب يالتعل -

 )الكواكب الدراري ( فهرس كتاب  -

 الرد على رسالة الشيخ التويجري في بحوث صفة الصالة  -

 السفر الموجب للقصر  -

 ريعة لآلجري فهرس أحاديث كتاب الش -

 الجمع بين ميزان االعتدال للذهبي ولسان الميزان البن حجر  -

 فهرس أحاديث كتاب التاريخ الكبير  -

 بغية المازح في فهارس مستدرك الحاكم  -

تعليق وتحقيق كتاب زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على مـن أوجـب         -
 الصالة على البشير النذير في التشهد األخير 

 اب ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين للذهبي تحقيق كت -

   كتاب أصول السنة واالعتقاد تحقيق -

  صحيح األدب المفرد –تحقيق كتاب حول أسباب االختالف للحميدي  -

 تسهيل االنتفاع بكتاب ثقات ابن حبان  -

 قاموس البدع  -

 الذب األحمد عن مسند أحمد  -

 تحقيق كتاب مساوئ األخالق للخرائطي  -
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 جد على تعليق موطأ اإلمام محمد اللكنوي التعليق الم -

 مختصر تعليق الشيخ محمد كنعان  -

 مختصر صحيح مسلم  -

 الرد على كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين  -

   )٨٠-٧٣هـ ، ١٤١٩: الشيباني ( المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السالم   -
 

  سمة كتابات الشيخ األلباني
ني ومؤلفاته وتعليقاته العلمية وتخريجاته والتحقيقـات العلميـة         ومن خالل كتابات الشيخ األلبا    

   : يالحظ بعض مالمح جهوده العلمية التي تجلت في النقاط التالية الحديثية له ، 
  

، وجرأته في إبراز رأيه، والرد على المخالف كائناً          قوة شخصيته العلمية  : أوالً  
  . من كان

، وكثر النقـد عليـه    ، وحورِب بسبب ذلك  أوذي الشيخ ، وقد   كتب الشيخ  وهذا أمر ظاهر في   
والشيخ رحمه اهللا عندما كان يكتب لم يكن ليكتب ارتجاالً ، أو تطفـالً               . فيما يخص هذا األمر   
  . ، بل كان يكتب عن علمٍ ودراية على علمٍ ال يحسنه

  
  . إنصافه رحمه اُهللا، وتراجعه عما يتبين له أنَّه أخطأ فيه:  ثانياً 

خ في مقدمته  هذه هي طريقة األئمة المتقدمين كما حقَّق ذلك الشي         ،   إن صح الحديث فهو مذهبي    
  .لكتاب صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم 

، فإذا تبين له خطأ رجع عنه، فإن نبهه إلى ذلك أحـد        دائم البحث واالطالع   والشيخ رحمه اهللا  
  . أشار إليه

  : الطبعة الجديدة  ) ٤ ـ ١/٣(سلة األحاديث الضعيفة سل  في مقدمةرحمه اهللاقال  
رحم اهللا عبداً دلَّني على خطئي، وأهدى إلي عيوبي؛ فإن من السهل علي ـ بإذنـه تعـالى     (

وتوفيقه ـ أن أتراجع عن خطٍأ تبين لي وجهه، وكتبي التي تُطبع ألول مرة، وما يجدد طبعـه   
وغير هذا كثير ممـا      ) ١١١، ١١٠ ت ، . د  : الشمراني  (   هـ.أ) منها أكبر شاهد على ذلك    

  .يبين دوام الشيخ على البحث و االطالع مما ال يسع ذكره هاهنا 
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  .اختالف بعض أحكامه رحمه اهللا من كتاب آلخر ، وعلى حديث واحد : ثالثاً 
نصاف عد هـذه   ومن تأمل بعين اإل   . عد من ال خالق لهم هذا من تعارض الشيخ وتناقضه           قد  
 الرجل أفنى عمره في القراءة والبحث فـي  سمة من أبرز مناقب الشيخ ومحاسنه ، وذلك ألن        ال

فقد يحكـم    . ، ومن هذا شأنه فال بد أن يعثر على جديد يجعله يغير رأيه في القديم               كتب العلم 
ن يعثر على طريق جديد يصلح أل     )  وهو في بحث دؤوب    (، وبعد سنين     على حديث بالضعف  

، وإعـالن    ، فال يملك سوى القول بصحة الحديث       يكون شاهداً معتبراً لحديث ضعفه من قبل      
 بخالف الجامدين على الطريق فهم ال يجمدون على أقوالهم فحسب           .تراجعه عن الحكم القديم   

 ، ولـو خـالف الـدليل    ، وال يقبلون النقاش فيه    ، بل يجمدون على قول من سبقهم من أئمتهم        
. محاهللاُ يقول ر أنقل حديثاً مـن         كث  " : ه الـضعيفة   ( إلـى   ) الـصحيحة   ( يراً ما يقع أن (، 

وأنا من فضل اهللا     .  جداً عند أهل العلم     ، ومقبول مشكور    عند الجهلة  ذا مستنكر ، وه  وبالعكس
  العلـم الـصحيح ال       ، ألنَّني متشبع أن    ، إال وأعيد النظر فيه     نادراً ما أعيد طباعة كتاب    علي 

،  ، ويعيده كما هـو    خلت سنة)  عشرين   (وأنا أتعجب من مؤلف ألَّف كتاباً من         . ل الجمود يقب
 أم جهـد إنـسان يخطـئ                        ؟ ؟ هل هو وحـي مـن الـسماء    ما هذا العلم . ال يغَير، وال يبدل   

  )  ١١٥ -١١٢ت ، . د : الشمراني (   . ؟  يبويص
  

   : شيوخـــه 
  

  الشيخ األلباني رحمه اهللا بقلة شيوخه ، وبقلة إجازاته     عرِفَ 
 له شيوخ ، فقـد كَـذَب   من زعم بأن الشيخ األلباني ليس" :  قائالً  الشمرانيوقد أشار إلى ذلك 

، وهذا ليس بمطعـن إذ   قد يطعن البعض في الشيخ األلباني بأنَّه قليل اإلجازات      . ورب الكعبة   
 في العصور المتأخرة؛ نظراً لقلة ـ أو انعدام ـ السماع عنـد    اإلجازات أمر ليس بالضروري

وعلماء األمة في العصر الحاضر لم يعنـوا باإلجـازات           . المشايخ الذي هو أصل اإلجازات    
العزيز  عبد:  اإلمامان الجليالن   ومن هؤالء   ، كعناية العلماء السابقين أصحاب السماع والقراءة     

 بداهللا بن ع   عبد: والعالمة الدكتور الح العثيمين رحمهما اهللا     ص، ومحمد بن     اهللا آل باز   بن عبد 
وكَثْـرةُ اإلجـازات فـي      . على ذلـك    وكذلك أكثر المشايخ كان     الرحمن الجبرين حفظه اهللا     

                     ، وسـنة مـن سـنن       ) وصـلة  (، سـوى أنَّهـا       ليـست دلـيالً علـى شـيء       ) عصرنا(
   ) ١٦د ت ، ص : الشمراني  ( . " السلف

ومن خالل البحث في تراث الشيخ األلباني والكتب التي تكلمت عن حياته وقفت علـى بعـض    
  :شيوخه ومنهم 
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الشيخ نوح نجاتي األلباني وهو والد الشيخ فقد وضع له برنامجاً علمياً مركزاً قام مـن                 ) ١( 
  .خالله بتعليمه القرآن والتجويد والصرف ، وفقه المذهب الحنفي 

ه بعض العلوم الدينية والعربيـة فقـرأ        ييدد البرهاني حيث تلقى الشيخ على       سعيالشيخ   ) ٢( 
  . في علوم البالغة ةوبعض الكتب الحديث) مراقي الفالح ( الشيخ األلباني عليه كتاب 

الشيخ راغب الطباخ عالّمة حلب في زمانه ، ولما عرف بإقبال الشيخ األلبـاني علـى                 ) ٣( 
ــه  ــوم الحــديث وتفوق ــا ،عل ــا فيه ــديراً                      فلم ــك خــصه بإجــازة تق اســتوثق مــن ذل

   )  ٨ ،  هـ١٤١٩: الشيباني . ( اعترافاً و
  

  : هم به صلته بأهل العلم ولقاؤ
محبتهم له ، ورغبتهم في لقائه ،       و  لقد أرسل إلى الشيخ كثير من العلماء يظهرون إعجابهم به           

مة المحدث الشيخ عبيد اهللا الرحماني المباركفوري       العال: وبخاصه علماء الهند وباكستان منهم      
  .رحمه اهللا مؤلف كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

كما التقى الشيخ األلباني بكثير من العلماء وكبار طلبة العلم فكان يفيد ويستفيد ومـن العلمـاء                 
  : ة مفيدة يمى بهم وجرت بينه وبينهم أبحاث علالذين التق

 رئيس جمعية أنـصار الـسنة المحمديـة         –مد الفقي رحمه اهللا     خ العالمة محمد حا   الشي ) ١( 
  .بمصر 

  .الشيخ العالمة المحدث الكبير أحمد شاكر رحمه اهللا  ) ٢( 
  .الشيخ العالمة عبد الرازق حمزة رحمه اهللا  ) ٣( 
  .الدكتور العالمة الشيخ تقي الدين الهاللي المغربي رحمه اهللا  ) ٤( 
  .يخ محمد الزمزمي في المغرب ، وقد جرت بينهما بحوث علمية في داره في طنجةالش ) ٥( 
العالمة المسند الشيخ الحافظ محمد الجندلوي رحمه اهللا حيث اجتمع معـه مـن خـالل         ) ٦( 

  .تدريسهما بالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة 
،    ) رى لإلمـام النـسائي      السنن الكب ( الشيخ المحدث عبد الصمد شرف الدين ، محقق          ) ٧( 
  .، وكانت بينهما مراسالت علمية ) تحفة األشراف لإلمام المزي ( و
الشيخ المحدث أستاذ الشيوخ عبد الحق الهاشمي رحمه اهللا ، وكانت بينهمـا محادثـات                ) ٨( 

  .علمية 
  . عبد الرحمن األفريقي : الشيخ المحدث أستاذ العلماء  ) ٩( 
مفتي الديار الحجازية وبقية السلف اإلمام عبد اهللا بن باز رحمـه اهللا ،              الشيخ العالمة    ) ١٠( 

وقد انتدبه الشيخ ابن    . حيث كانت تربطه به عالقات قوية ، وكانت بينهما مكاتبات واتصاالت            
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رب وبريطانيا ، للدعوة إلى اهللا ، كانت أسفاره مليئة بالعلم والنفـع             غملى مصر وال  باز للسفر إ  
  .سفاره كعادة جلساته وأ

الشيخ المحدث الفقيه عمر فالته رحمه اهللا ، إذ كان الشيخ األلباني ينزل عنده إذا قـدم          ) ١١( 
ـ ١٤٢٠: القريـوتي   . ( لـه كثيـراً     المدينة معتمراً ، وكان الشيخ يج      .  ) ٢٢٠-٢١٨  ، هـ
  .  الذين ال يسعنا ذكرهم هاهنا وغيرهم من أهل العلم الكثيرين

  
  : ذه ــتالمي

شيخ أكثر من أن يحصوا في عالمنا العربي و اإلسالمي فمنهم من تتلمذ علـى يديـه                 تالميذ ال 
وهم أهـل البلـدان   ) متقطعة ( مباشرة وهم قليل ومنهم من تتلمذ على يديه تلمذة غير مستمرة  

األخرى الذين يفيدون عليه ، ومنهم من تتلمذ على كتبه ومحاضراته التي سجلت على شـرائط      
ا الباب أن نسجل تالميذه المشهورين في العالم االسالمي و العربي الذين            ، ولكن حسبنا في هذ    

  :ال زالوا على العهد والوفاء معه يذكرونه في مؤلفاتهم و في محاضراتهم ، ولعل من أبرزهم 
الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، المحقق المعروف وهو من العراق ، وقد كان يتـردد            ) ١( 

في دمشق حيث كان يسكن قريباً من الحدود        ) تصليح الساعات   (  دكانه   على الشيخ األلباني في   
  :السورية ، وقد تلقى علم الحديث على يدي الشيخ مشافهة ، ومن تحقيقاته و مؤلفاته العلمية 

  )  مجلد ٢٠( معجم الطبراني الكبير  -
  البن الملقن –خالصة البر المنير  -

 زركشي  الآللئ المنتثرة في األحاديث المشتهرة لل -

 فتح الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب ألحمد ابن الصديق الغماري  -

 البن القطان يهام  واإل بيان الوهم -

  .وغيرها من التحقيقات والمؤلفات التي يطول ذكرها 
 المنورة ، والكاتـب      بالمدينة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ، خريج الجامعة اإلسالمية         ) ٢( 

ب مؤلفات في علوم معاصرة متنوعـة فـي الـدعوة واإلرشـاد             اإلسالمي المعروف وصاح  
  :ومنها ...... واالقتصاد والشورى ونظام الحكم والفقه والسياسة والتربية 

  القضايا الكلية لالعتقاد في الكتاب والسنة  -
 األصول العلمية للدعوة السلفية  -

 الوالء والبراء  -

 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة  -

 ضوء اإلسالم مشكالتنا في  -



 ٣٠

 أضواء على مشكالتنا السياسية  -

 المسلمون والعمل السياسي  -

  .وغيرها من الكتب والبحوث العلمية القيمة التي تنتشر في العالم العربي و اإلسالمي 
أستاذا في كلية الشريعة جامعة الكويت ، ثـم         عمل  الدكتور عمر سليمان األشقر ، حيث        ) ٣( 

  :لفاته القيمة ومن مؤ. الجامعة األردنية 
  العقيدة في ضوء الكتاب والسنة  -
 عالم الجن والشياطين  -

 المرأة بين دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم  -

 معالم الشخصية اإلسالمية  -

 مواقف ذات عبر  -

  .وللشيخ أيضاً كتب عديدة مؤلفات مفيدة وبحوث ذات أهمية تبين غزارة علمه واتساع معرفته 
اسي ، وهو من أبرز تالميذ الشيخ المالزمين له عندما كان الـشيخ  الشيخ محمد عيد العب    ) ٤( 

وهو الزال في دمشق بعد انتقال الشيخ إلى عمان وله العديـد مـن              ) دمشق  ( مقيماً في الشام    
  :المؤلفات منها 

  بدعة التعصب المذهبي  -
له بحوث عدة ومسائل في علوم متنوعة لم تطبع ، قد كان يكتب أغلـب محاضـرات                  -

الشيخ األلباني التي كان يلقيها فـي المـساجد و األنديـة الثقافيـة وبيـوت                ودروس  
 .األصحاب واألنصار 

اسـتقر فـي                 ( األستاذ محمد إبراهيم شقرة ، وهو من أقـرب تالميـذه إليـه عنـدما                 ) ٥( 
دبيـة  كتاباته تغلب عليها الناحية األ    و  ،  ) مسجد صالح الدين      ل اً خطيب و أصبح  عمان   ثمالشام  

  :البارعة ، ومنها 
  من فقه القرآن  -
 القواعد الضابطة لدرجات الحديث الهابطة  -

 الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة  -

 ركائز الدعوة في القرآن  -

 .تنوير األفهام لبعض مفاهيم القرآن  -

الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد ، وقد الزم الشيخ سنين طويلة في حلب وحماة وغيرهما                ) ٦( 
  :ديار الشامية وله مؤلفات عدة منها من ال
  أسئلة طال حولها الجدل  -
 .وبحوث أخرى كثيرة في مسائل وقضايا متنوعة لم تطبع بعد  -
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الشيخ زهير الشاويش ، صاحب المكتب اإلسالمي ، والتحقيقات و التخريجات الكثيرة ،              ) ٧( 
ة ، ومن تحقيقاته العلميـة      له الباع الطويل في إحياء الكثير من المخطوطات بالتحقيق والطباع         

  :وتعليقاته على الكتب 
   تقديم وتعليق – للمؤرخ الكبير محمد كرد علي –ترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية  -
  تحقيق –المسائل الماردينية  -

  تحقيق –الواسطة بين الحق والخلق  -

  تحقيق –الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان البن تيمية  -

  تقديم –ي علم التفسير البن الجوزي  زاد المسير ف -

  .وله كثير من اإلشرافات على طباعة أمهات الكتب التراثية العلمية 
الشيخ علي خشان ، من مالزمي الشيخ األلباني إبان وجوده في الشام ومن أقرب الناس                ) ٨( 

  : إليه وله من المؤلفات نذكر منها 
 من أهم مؤلفاته وأهم ما ألـف فـي          وهو( رسالة وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة        -

  ) .بابه
قام باالشتراك مع الشيخ محمد عيد عباس بعمل ترجمة مـوجزة عـن حيـاة الـشيخ           -

 .األلباني 

الشيخ محمد جميل زينو ، وقد الزم الشيخ طويالً عندما كان يزور مدينة حلب وحمـاة                 ) ٩( 
 في مكة المكرمة ، وله مؤلفـات       والرقة ، ويعمل حالياً مدرساً في مدرسة دار الحديث الخيرية         

  :كثيرة منها 
  منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على ضوء الكتاب والسنة  -
 خذ عقيدتك من الكتاب والسنة  -

 توجيهات إسالمية إلصالح الفرد والمجتمع  -

 الرد على أخطاء الصابوني في كتابه صفوة التفاسير و مختصر تفسير ابن جرير  -

  التدخين حكم اإلسالم في -

ــالم                               ــشرة فـــي العـ ــات المنتـ ــات والكتابـ ــرة مـــن المؤلفـ ومجموعـــة كبيـ
    ) ٥٣-٤٤ هـ ، ١٤١٩: الشيباني .  ( المي اإلس

و مؤلفاتهم والتي يصعب على     وغير هؤالء من تالميذ الشيخ الذين امتأل العالم بصدى علومهم           
 بالكتـاب والـسنة ونهـج                 تـربيتهم وربطهـم     للـشيخ الفـضل فـي       جمعها ، وكان   الباحث

  .السلف الصالح 
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   في حياته ثناء العلماء عليه
كان الشيخ األلباني مرجعاً لكثير من العلماء و أسـاتذة الجامعـات و طلبـة العلـم وطـالب                 

ـ      ) الدكتوراة والماجستير   ( الدراسات العليا لنيل شهادتي      انوا في العلوم اإلسالمية المختلفة ، فك
وإن . يلتقون  به ، ويسمعون منه ، ويراسلونه ، ويستفيدون منه في علوم الحـديث وغيـره                   

الكتب التي تعني بالتخريج والتحقيق اليوم ال تكاد تخلو من النقل من كتبه مع التصريح بـذلك                 
  .أو باالستفادة من غير تصريح 

كبير في الـدعوة فـي   من لهم أثر ء كبار وأساتذة كثيرون مولقد أثنى على الشيخ األلباني علما    
  : العالم اإلسالمي ومنهم 

يس جمعية التمدن األسالمي بدمـشق حيـث   األستاذ أحمد مظهر العظمة رحمه اهللا ، رئ    ) ١( 
عرفت دمشق محدثها األكبر العالمة بد الدين الحسني ، فلما توفاه اهللا خلت الـديار        " : قال فيه   

أرناؤطياً نشأ نشأة علـم وتقـى ،         الحديث ، غير أن فتى       من إمام تتجه األنظار إليه في علوم      
كان له من اسمه نصيب ، هو األستاذ محمد ناصر الدين األلباني ، عرف في أوساط الشباب                 و

بخدمته للحديث وعلومه ، وجمع الشباب عليه ، واشتهر بينهم ، واسـتطاع بفـصاحة لـسانه                 
أثر بنخبـة تأخـذ عنـه وتتلمـذ                              العربي ، وطالوة حديثـه ، وجـودة مناقـشته ، أن يـست             

   ) ٢٢١ ، هـ١٤٢٠: القريوتي " . ( عليه 
 جماعة األخوان المسلمين ، حيـث أرسـل         إلمام حسن البنا رحمه اهللا ، مؤسس      الشيخ ا  ) ٢( 

للشيخ األلباني رسالة ، يشجعه فيها ويحثه على االستمرار في منهجه العلمي الـسليم ، وذلـك            
شر الشيخ في مجلة اإلخوان المسلمين بعض التعليقات على مقاالت الـشيخ سـيد سـابق    بعد ن 

، التي كانت تنشر تباعاً في المجلة ثم نشرت فـي كتـاب خـاص    ) فقه السنة ( رحمه اهللا في  
  . بتقريظ الشيخ حسن البنا رحمه اهللا 

كتب له ذات مـرة     الشيخ المحدث عبد الصمد شرف الدين من كبار علماء الهند ، حيث              ) ٣( 
مـن   استفـسار  –هذا وقد وصل إلى الشيخ عبيد اهللا الرحماني رئيس الجامعة السلفية ببنارس  "

دار اإلفتاء بالرياض ، من المملكة العربية السعودية عن حديث غريب في لفظه ، عجيب فـي             
ة أكبـر  معناه ، له صلة قريبة بزماننا هذا ، فاتفق رأي من حضر ههنا من العلماء على مراجع 

 محمـد ناصـر الـدين       عالم باألحاديث النبوية في هذا العصر ، أال وهو الشيخ العالم الرباني           
   )٢٢٢  ،هـ١٤٢٠: القريوتي (   " .األلباني

سـرني أن    "  :الشيخ محمد الغزالي رحمه اهللا ، حيث أشار في كتابه فقه السيرة قـائالً              ) ٤( 
العالمة الشيخ ناصر الدين األلباني ، وقـد أثبـت          تخرج هذه الطبعة الجديدة ، بعد أن راجعها         

فيها كل التعليقات التي ارتضاها على ما نقلت في هذه السيرة من آثـار نبويـة ، وأرجـو أن                    
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أكون معيناً على إبراز الحقيقة العلمية وضبط الوقائع التاريخية بإثبات هذا النقد وشـكره لمـا                
 يعطيه هذا الحق ، فإني عظيم الحفاوة بهـذا          وللرجل من رسوخ قدمه في السنة ما      . تطوع به   

االستبحار العلمي ، وهو بمثل وجهة نظر محترمة في تمحيص القضايا الدينيـة ، وشـكراً هللا                 
ـ " . ( جهده في المحافظة على تراث النبوة ، وهدانا جميعاً سواء السبيل       م ،١٩٩٨ :ي الغزال

   )  ٩ص 
 باز مفتي المملكة العربية السعودية السابق رحمـه       سماحة العالمة الشيخ عبد العزيز بن      ) ٥( 

إن الشيخ معروف لدينا بحسن العقيدة و السيرة ، ومواصلة الـدعوة إلـى اهللا   " اهللا ، حيث قال  
سبحانه ، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الـشريف ، وبيـان الحـديث                  

ذلك من الكتابات الواسعة ، كلـه عمـل         الصحيح من الضعيف من الموضوع ، وما كتبه في          
نسأل اهللا أن يضاعف مثوبته ، ويعينه على مواصلة السير في هذا            . مشكور ، ونافع للمسلمين     

  " السبيل الطيب ، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح 
األلباني علم على السنة ،     " الشيخ العالمة حمود التويجري رحمه اهللا ، حيث قال الشيخ            ) ٦( 
  " لطعن فيه إعانة على الطعن في السنة ا

فالذي " العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهللا ، قد قال في الشيخ األلباني ،                 ) ٧( 
عرفته عن الشيخ من خالل اجتماعي به وهو قليل ، أنه حريص جداً علـى العمـل بالـسنة ،      

ـ ١٤٢٠: القريـوتي   (  .ومحاربة البدعة ، سواء كانـت فـي العقيـدة أم فـي العمـل                                  هـ
 ،٢٢٨ - ٢٢٦ (   
  

   : هـــوفات
لقد توفى الشيخ األلباني رحمه اهللا ، بعد مرض أصابه قرابة عامين جعله اهللا كفارة له ، بعـد                   

) أكتـوبر  (  تـشرين األول  ٢ هــ الموافـق   ١٤٢٠ جمادى  الثانية ، ٢٢عصر السبت في  
 عامـاً قمريـاً ، ودفـن              ٨٨ردن ، عن عمر يقـارب       م ، في مدينة عمان عاصمة األ      ١٩٩٩

  . بعد صالة العشاء بعد تكفينه فوراً بناء على وصيته بالتعجيل ) لحداً ( فيها 
كما شيعت جنازته حمالً على األكتاف ، خالفاً للمتبع هناك بالسيارات في تلك الديار ، وشـهد                 

  .جنازته عدد غفير مع ضيق الوقت في التبليغ 
كبير على العلماء وطلبة العلم ومحبيه في أنحـاء         هللا وقع   د كان لوفاة الشيخ األلباني رحمه ا      ولق

   ) ٢٥٠ ، ص هـ١٤٢٠: القريوتي . ( المعمورة 
ه العديد من القصائد بلغت العشرات ورثاه ثلة كبيرة من علماء األمة وكبـار              وقد قيل في رثائ   

فاة الشيخ المجدد فرحمه اهللا رحمة واسعة وأسكنه        لقد فجعنا بو   : " الرفاعيرجاالتها ، وقد قال     
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فسيح جناته ، ولقد كان للشيخ رحمه اهللا ، دور كبير في خدمـة الحـديث الـشريف والـسنة                 
ولقد سمعت سماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهللا ، وهو يقول عـن                . المطهرة  

 شك بأنه رحمه اهللا كان له دور كبير         الشيخ األلباني بأنه مجدد العصر في علوم الحديث ، وال         
في خدمة حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسنة المطهرة ، وترك كماً كبيراً من الكتب                 

فرزهـا وعلـق    لضعيفة ، إضافة إلى الصحاح التي       المحققة والمؤلفة وال سيما في األحاديث ا      
و المـسلمين خيـر                              عليها ببيـان صـحيحها مـن ضـعيفها ، فجـزاه اهللا عـن اإلسـالم                  

   )٢٥٨ ، ص هـ١٤٢٠: القريوتي . ( الجزاء 
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   الفصل الثالث
  مفھوم التربیة عند الشیخ األلباني 

  
   مفھوم الطبیعة اإلنسانیة عند الشیخ األلباني -
   التصفیة و التربیة -
   مصادر التربیة اإلسالمیة و مقوماتھا-
  التربویة  عناصر العملیة -
   أولویات اإلصالح التربوي-
   تربیة المرأة-
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   التربیة عند الشیخ األلبانيفھومم
ل التراث الكبير   أولى الشيخ األلباني التربية اهتماماً كبيراً ، و يتضح ذلك جلياً من خال            

رحمه  التربية لدى األلباني      الحديث عن مفهوم    ، و قد تناول الباحث في هذا الفصل        الذي تركه 
التربيـة  نسانية ، وبيان مفهوم التصفية و     هللا حيث يذكر فيه كالم الشيخ حول مفهوم الطبيعة اإل         ا

 في عناصـر    يظهر رأيه ، و ادر التربية كما يراها      و ما يتعلق بها كما يتناول بالبحث مص        لديه
  حول مجموعة من المباحث التي تتعلـق       ناول الباحث العديد من آرائه    العملية التربوية ، كما يت    

  . بماهية التربية 
  

   -: مفهوم الطبيعة اإلنسانية عند الشيخ األلباني : أوالً 
ببيان مفهوم الطبيعة اإلنسانية ، حيث شـغلت هـذه القـضية المفكـرين               الشيخ األلباني    اهتم

والفالسفة من قديم الزمان ، فأوضح الشيخ نظرة اإلسالم فيها كما اهتم ببيان حكـم اإلسـالم                 
من حيث كونه مسيراً أو مخيراً و سيناقش الباحث رأي الشيخ في كـل مـن                ونظرنه لإلنسان   

  : هاتين المسألتين كما يلي 
  

 : اإلنسان مسير أم مخير  -١
كانت هذه القضية مما شغل المفكرين والفالسفة من قديم ، وكـان اإلنـسان فـي نظـر                  

ر عليه ، مدفوع إليه ، ال      المتشائمين مسيراً ، ال حرية له وال اختيار فيما يفعله ، وإنما هو مجب             
يملك إزاءه شيئاً ، وكان في نظر المتفائلين مخيراً ، يملك زمام نفسه فيمـا يفعلـه ، ويختـار                    

  . طريقه الذي يسلكه في حياته بمشيئة حرة 
) نظرة التشاؤم ( ولعله مما يلفت النظر أن الفلسفات القديمة كان يغلب عليها النظرة األولى             

يثة ، التي ظهرت بعد عصر اإلصالح الديني في أوربا ، فتغلـب عليهـا               ، أما الفلسفات الحد   
أما اإلسالم وهو من الناحية التاريخية يسبق فلسفات ما بعـد           ) . نظرة التفاؤل   ( النظرة الثانية   

اإلصالح ، فإن له نظرة أكثر واقعية وشموالً من نظرة المتشائمين ونظـرة المتفـائلين علـى            
  . السواء كما نرى 

 طابع التشاؤم يغلب على الفلسفات القديمة ، ألن اإلنسان في هذه المجتمعات القديمـة        وكان
. كان يحس بعجزه أمام قوى الطبيعة ، فقد كانت الطبيعة تعطيه ما تشاء ، وتحرمه مما تـشاء    

وتصب عليه من الويالت ما تشاء ، ومن ثم ركز جهده على التوصل إليها بكل سبيل ، حتـى                   
ه ، وحتى تخفف مما تصبه إليه من ويالت ، و لـذلك انتـشرت فـي هـذه                   تعطيه وال تحرم  

المجتمعات القديمة عبادة مظاهر الطبيعة المختلفة ، فعبدت الشمس ، وعبـد القمـر ، وعبـد                 
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الجاموس والبقر ، وعبد الشجر بمختلف أنواعه ، وكثيراً ما عبدت آلهة متعددة فـي المجتمـع     
لكثـرة مـا عبـد                    ) أرض اآللهـة    (  أطلق عليهـا اسـم       الواحد ، كما حدث في الهند ، التي       

   ) .٥٨ م ، ١٩٨٠: أحمد وعلي . ( فيها 
وقد تطورت عبادة الطبيعة في بعض هذه المتجمعات القديمة إلى عبـادة الحـاكم ،  كمـا     

، ثم تطور إلى    ) ابن اإلله   ( حدث في مصر القديمة ، حيث عبد فرعون مصر ، وكان يسمى             
وصار طابع التفاؤل علـى الفلـسفات الحديثـة ، ألن اإلنـسان            . توحيد اآللهة فيما بعد     فكرة  

الحديث صار سيد الطبيعة ، ال مجرد أداة من أدواتها ، وصار بما وصل إليه من تقدم علمـي                   
قادراً على أن يسخر الطبيعة لخدمته ، ومن ثم صار عقله هو إلهه ، و لم يعد يعتـرف بإلـه                     

   ) .٧٧ م ، ١٩٨٠: علي أحمد و. ( غيره 
و إذا ما قمنا بمناقشة هذه الفكرة وجدنا أنها فكرة باطلة وخطيرة ، ألن التوحيد هو األصل                 

لذا يتبين  . منذ خلق آدم و الشرك هو الطارئ وهذا ما يخالف نظرة اإلسالم للطبيعة اإلنسانية               
اآلثار السلبية لذلك الخـالف     و من   . لنا إخفاق هذه الفلسفات في التعاطي مع الطبيعة االنسانية          

لقد ساد العلم ، وضـعف       : " و يبين أمين ذلك قائالً      . الذي حدث بين العلماء و رجال الكنيسة        
وكـان أن  . الدين في أوربا إثر حركات عنيفة قام بها العلماء من القرن السابع عشر الميالدي               

ناس بأقوالهم فيها ، كمـا آمنـوا        هاجم العلماء في بحثهم العلمي مسائل تتصل بالدين ، فآمن ال          
ــي                             ــدين ف ــره فــي ضــعف موجــة ال ــذلك أث ــة األخــرى ، فكــان ل بأبحــاثهم العلمي

   ) .١٤٨،١٤٩ م ، ١٩٤٣أمين ، "  . ( أوربا 
وكانت هذه الحرب بين الدين ورجاله من ناحية ، والعلم ورجاله مـن ناحيـة أخـرى ،                  

رجال الدين في العصور الوسطى ، هي التي ولدت فكـرة التمـرد             واضطهاد العلماء على يد     
وكان هـذا االرتمـاء   . على الدين ، واالرتماء في أحضان العقل وحده ، وما يأتي به من فكر  

في أحضان العقل هو الذي ولد الحضارة الغربية الراهنة بكل منجزاتها الضخمة ، ولكنه كـان           
 من المادية التي صارت تهـدد الحـضارة الغربيـة           هو الذي ولد أيضاً تلك الموجه الضخمة      

الحديثة ، ثم كان هو الذي ولد أيضاً تلك الفلسفات المضادة للدين ، كالمادية الجدليـة ، التـي                   
 م ١٩١٧ظهرت في القرن التاسع عشر ، ثم أتيح لها أن تطبق في االتحاد السوفيتي سابقاً سنة                

اإلنسان في الفلسفات الحديثة المتفائلة قادر مقتدر       و  . ، ثم في المعسكر الشيوعي كله بعد ذلك         
والطبيعة كلها ملك يديه ، بل صارت باقتداره العلمي ، الذي هـو ثمـرة      . ، يملك قدرته بيديه     

والفلسفات الحديثة المتفائلة ، التـي      . طوع أمره ورهن إشارته     ) عقله  ( من ثمار إلهه الجديد     
، واضح تماماً أنها رد فعل للفلسفات القديمة المتشائمة ،          ترى أن اإلنسان مخير فيما يفعله كله        

وهو رد فعل عنيف ، يتفق مع ذلك القانون         . التي كانت ترى أن اإلنسان مسير فيما يفعله كله          



 ٣٨

لكل فعـل رد فعـل مـساو لـه فـي القـوة و مـضاد لـه فـي                                         ( الطبيعي الذي يرى أن     
   )٧٤ م ، ١٩٧٩ :النوري و عبود ) . ( االتجاه 

ة التي تتسم بالوسطية واالعتدال حيث يرى الـشيخ  تنظرأما اإلسالم فله في هذه القضية       
ال يجوز القول أن اإلنسان مسير مطلقاً أو مخير مطلقاً ، وإنما هو مـسير فـي                  ( األلباني أنه 

م والحالل  فمناط التكليف في القسم الذي هو به مخير ، أي أنه الحرا           . أشياء ومخير في أشياء     
   ) .١/٢٤١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ) . ( والثواب والعقاب مربوط باختيار اإلنسان 

أن عمـر ابـن     ويضرب الشيخ على ذلك مثاالً ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ،              
الخطاب رضي اهللا عنه خرج بالجيش المسلم إلى الجهاد في سبيل اهللا ، عندما وصـل إلـى                  

شام قالوا له أمامك الطاعون فجمع عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه الـصحابة                 حدود ال 
للمشورة هل يمضون أم يرجعون ، فمنهم من قال نمضي ومنهم من قال نرجع ، فعلم بـذلك                  
عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول إذا سـمعتم               

ع الطاعون بأرض وأنتم فيها فال تخرجوا منهـا  بالطاعون في أرض فال تدخلوا فيها و إذا وق 
فلما سمع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بهذا الحديث أعلن النفير والعودة إلـى بلـدهم                 . 

يا عمر أفراراً من قدر اهللا ؟ قال عمر بن الخطاب رضي اهللا            : فوقف في طريقه أعرابي قائالً      
 لو كان لك غنم بين عدوتي الجبل ، إحـدى    أرأيت. عنه ال إنما نفر من قدر اهللا إلى قدر اهللا           

العدوتين مخضرة واألخرى مجدبة بأي العدوتين كنت ترعى غنمـك ؟ قـال األعرابـي بـل                
بالمخضرة ، فقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إذن تترك المجدبة إلى المخضرة فأنت تفر               

نه غير مقدر ولكن كله مقدر      فنحن إذا أخذنا باألسباب فليس معناه أ       . من قدر اهللا إلى قدر اهللا     
وصـدقَ  } ٥{فََأمـا مـن َأعطَـى واتَّقَـى        {"   :، فعلينا أن نأتي باألسباب لقـول اهللا تعـالى         

فَسنُيسره } ٩{وكَذَّب بِالْحسنَى } ٨{وَأما من بخَل واستَغْنَى   } ٧{فَسنُيسره ِللْيسرى } ٦{بِالْحسنَى
   ) .١/٢٤١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني  ( . ) ١٠-٥الليل ( "  } }١٠{ِللْعسرى

حيث أن اإلسـالم    . فموقف اإلسالم من مشكلة الجبر واالختيار كما وضح الشيخ األلباني           
يرى أن اإلنسان مسير في أمور ومخير في أمور أخرى ، فهو مسير فيمـا رزقـه اهللا مـن                    

 ، ومن حياة وموت ، ومخير في أن يسلك أي طريق            مواهب وإمكانيات و مال وبنين و صحة      
ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنسان من نُّطْفَة َأمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَـاه سـميعاً            {: قال تعالى   . يختار في حياته    

  . ) ٢،٣  :اإلنسان( } }٣{ِإنَّا هدينَاه السبِيَل ِإما شَاكراً وِإما كَفُوراً }٢{بصيراً 
ويحاسب اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان في اإلسالم على االختيار الـذي اختـاره ، ال علـى         

ال على ما هو مسير فيه ،       . الرزق الذي رزقه ، وبعبارة أخرى يحاسبه على ما هو مخير فيه             
 اتَّبعنِ وقُل لِّلَّذين ُأوتُواْ     فَإن حآجوك فَقُْل َأسلَمتُ وجهِي ِللّه ومنِ       {:  قال اهللا سبحانه و تعالى      

                يرـصب اللّـهالَغُ والْب كلَيا عاْ فَِإنَّملَّوِإن تَوواْ وتَداه واْ فَقَدلَمَأس فَِإن تُملَمَأَأس ينياُألمو تَابالْك



 ٣٩

  ادبفي أن يختار ما يشاء ،       واإلنسان فيما هو مخير فيه حر تماماً      )  ٢٠ : آل عمران  . ( }بِالْع 
 : بمحض إرادته ، دون ما ضغط وال إرهاب ، بل عن إقناع ويقين ، قال اهللا سبحانه وتعـالى                    

}    ونرا الْكَافها َأيقُْل ي.     وندبا تَعم دبلَا َأع .      دبا َأعم ونابِدع لَا َأنتُمـا        . وم ابِـدلَا َأنَـا عو 
دتُّمبلَا  .عو     دبا َأعم ونابِدع ينِ     . َأنتُمد ِليو ينُكُمد وقال اهللا   ) . ٦-١: الكافرون     . ( }  لَكُم
الَ ِإكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويْؤمن بِاللّـه فَقَـد               {:تعالى  

ةوربِالْع كستَماسيملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَى٢٥٦: البقرة . (  }  الْو (   
وعند مجرد التبليغ والتذكرة تنتهي مهمة األنبياء والداعين إلى اهللا ، واهللا يتصرف ويتوكل              
في الناس كيف يشاء في الدنيا يحاسب الناس بالعدل والقسطاس إلى يـوم القيامـة ، قـال اهللا                   

 فَيعذِّبه   . ِإلَّا من تَولَّى وكَفَر     . لَّستَ علَيهِم بِمصيطرٍ    .فَذَكِّر ِإنَّما َأنتَ مذَكِّر    {:  وتعالى   سبحانه
  رالَْأكْب ذَابالْع اللَّه.    مهابنَا ِإيِإلَي ِإن .      مهابـسنَا حلَيع ِإن ٢٦ – ٢٠: الغاشـية   . (  }   ثُم . ( 

                   ا علَى الرسـوِل ِإالَّ الْـبالَغُ واللّـه يعلَـم مـا تُبـدون                م {: ل اهللا سبحانه وتعالى أيضاً      وقا
ونا تَكْتُمم٥٧ م ، ١٩٧٩: النوري و عبود  )  . ( ٩٩: المائدة . (  } و. (   

  
  :الفطرة واالكتساب  -٢

  
حيث يقول الشيخ األلبـاني     .  الفطرة واالكتساب    اختلفت النظرة حول طبيعة اإلنسان من حيث      

في معرض الحديث عن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم كما جاء عند اإلمـام البخـاري مـن              
 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول سألوا األنصار من أناسا إن:  قال الخدري سعيد أبي حديث

 أدخـره  فلـن  خير من عندي ونيك ما فقال : عنده ما نفد حتى فأعطاهم سألوه ثم فأعطاهم
 أحـد  أعطي وما اهللا صبرهتصبر ي ي نم و اهللا يغنه يستغن ومن اهللا يعفه يستعف ومن عنكم
 رقم والصبر التعفف فضل باب الزكاة في مسلم أخرجه . ( الصبر من وأوسع خير هو عطاء

ر ولم يقل من    من يتصب ( : صلى اهللا عليه و سلم      قال النبي   : " قال الشيخ األلباني     ) ١٠٥٣: 
ومنها فائدة شرعية خلقية تربوية ، هذه الفائدة أن األخالق منها ما هي فطرية ومنهـا                ) يصبر  
وباجتهاد من المكلف وال شك أن كثيراً من الناس يجبلـون علـى             ) . مكتسبة  (  كسبي ما هو 

ـ                و األخالق الحسنة كالصبر والشجاعة وغيرها وهذا ليس معناه أن الصفة متوقفة على مـا ه
فطري وعلى الحظ والجبلة وإنما هناك مجال ألن يكتسب المسلم هذه األخالق ما لـم يـرزق                 
منها فضالً من اهللا ، وهذا الحديث يبين هذه الحقيقة أن الذي يتكلف أن يحمل نفسه على الصبر                
فاهللا يعينه على ذلك ويصبره ، لذلك ال ييأس إذا وجد عنده ضعف ما في خلق ما ، فيقـول إن               

كن هذا ال ينفـي أن يتعـاطى المـسلم          ق مقسومة كاألرزاق ، وهذا الكالم صحيح ، ول        األخال



 ٤٠

والدليل حـديث النبـي   .األسباب التي يقوي بها األخالق الحسنة عنده ، والتي أمر الشارع بها            
رواه أحمد و البيهقي (   )إنما بعثت ألتمم مكارم األخـالق    ( :صلى اهللا عليه وسلم حيث قال  

األلباني   (  )٤٥، و خرجه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم           حديث أبي هريرة   والحاكم من 
و إال ما فائدة هذا البعـث إذا كانـت القـضية مربوطـة              .  : األلباني   ) ( ١٠٤/ ٥ت ،   .د: 

باألشخاص الذين فطروا على األخالق الحسنة وجماهير الناس يذهبون سدى ، ألنه ال سـبيل               
اب األمر ليس كذلك فاهللا فطر الناس على طبائع وأخالق ولكنـه لكمـال         لهم أن يتخلقوا ، فجو    

ربوبيته أيضاً فطرهم على ما به يتمكنون من إصالح ما بهم من أخالق ولوال هـذا لـم يكـن     
هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب ، فهذه المسألة مثل مسألة القضاء والقدر و مـسألة         

 العلماء قديماً وحديثاً سواء أكانوا شـرعيين أو دهـريين فهـم            األرزاق التي شغلت الكثير من    
فهموا من القدر ما يساوي الجبر وأن اإلنسان ال يملك شيء من التصرف فقد زعموا أن الجبر                 
يساوي القدر ، فاألمر ليس كذلك ، وإنما هناك سعي وإرادة لإلنسان ولذلك جـاءت األحكـام                 

فلو كان اإلنسان ال يستطيع أن يصبر إال        ) اصبر  ( ول  ومن ذلك ق  ) افعل وال تفعل    ( الشرعية  
إذا جبل على الصبر لكان ذلك من باب تكليف ما ال يطاق وليس له فائـدة ، وتكليـف مـا ال                 
يطاق هو باب مغلق ليس له أصل في الشرع ، إال بعض المنحرفين في العقيدة تـصوروا أن                  

   ) ١/٥: سلسلة أخالق المسلم : األلباني " . (اهللا جبار يفعل ما يشاء دون أي عدل وهذا خطأ 



 ٤١

  التصفية والتربية : ثانياً 
دعوات التي ركز عليها األلباني رحمه اهللا في حياته هي دعوة الشيخ رحمـه اهللا               إن من أهم ال   

إلى التصفية و التربية ، حيث ركز الشيخ رحمه اهللا جل اهتمامه لهذه الدعوة ، فتبناها كمـنهج             
و يستعرض الباحث هنا أهم العناصـر التـي تتعلـق           . يخ طوال أيام حياته     عمل دعا إليه الش   

بالتصفية و التربية عنده ، حيث يبين الباحث مفهوم التصفية و التربية لـدى الـشيخ األلبـاني           
  : وهي كما يلي .  باإلضافة إلى شروطها وغايتها و ثمراتها

    
   -: مفهوم التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها   - أ

 ى التصفية والتربية حيث بين رحمـه اهللا       قدم الشيخ األلباني مفهوماً شامالً و متكامالً لمعن       
حيـث     . ة كتب الحـديث فقـط       أن المقصود بالتصفية والتربية يتعدى ما هو معلوم من تصفي         

نعني بالتصفية ما أمكن منها ، من األحاديث الضعيفة و الموضـوعة المنتـشرة فـي                 : " قال
سلـسلة  : األلباني  . (  مثل كتب التفسير والحديث والسلوك واألخالق ونحو ذلك          بطون الكتب 

 رحمه اهللا حاجـة المـسلمين للتـصفية والتربيـة           ويوضح األلباني  )  . ١/٢دى والنور ،    اله
  : باإلضافة إلى مفهوم ذلك عنده قائالًَ 

ـ       النافع  ، والقيام      متطبيق العل : مفتاح عودة مجد اإلسالم     :  فإذاً"   ربالعمل الصالح  ، وهو أم
بية ، وهمـا واجبـان      رصفية والت التعمال منهج     لوا إليه إال بإ   جليل ال يمكن للمسلمين أن يص     

  :  منهما أموراًوأردت باألول مهمان عظيمان
ب عنها ، كالـشرك ، وجحـد الـصفات          ية مما هو غر   يدة اإلسالم يقعة ال يتصف:  -١

  . حيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها صث الية ، وتأويلها ، ورد األحادياإلله
ة ،  نفـة للكتـاب والـس     لتصفية  الفقه اإلسالمي من االجتهادات الخاطئة المخا       :  -٢

  . وتحرير العقول من آصار التقليد ، وظلمات التعصب 
ـ تصفية كتب التفسير ، والفقه ، والرقائق ، وغيرها          :  -٣ ن األحاديـث الـضعيفة     م

  . والمنكرات والموضوعة ، واإلسرائيليات 
ن المسلمين  أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهوداً جبارة مخلصة بي         ومما ال ريب فيه   

فـي   كل جماعات و أفراداً ، من الذين يهمهم هم حقاً إقامة المجتمع اإلسالمي المنشود ،                كافة
بدعوة فال بد إذا من أن يعنى العلماء العارفون بأحكام  اإلسالم  الصحيح              . جاله واختصاصه   م

:  تعـالى  ، كمـا قـال اهللا      اه ثم تربيتهم عليه   المسلمين إلى هذا اإلسالم الصحيح ، وتفهيمهم إي       
)             سـونروبما كُنْـتُم تَد تابالك لَّمونتُع ين بِما كُنْتُمانيبكُونوا ر لكن٧:  آل عمـران   (  ")و  (
   )٢١هـ ،١٤١٢: األلباني (



 ٤٢

بسبب ما طرأ على الفقـه      ) التصفية والتربية   ( منهج  وقد تبنى الشيخ رحمه اهللا هذا ال      
اإلسالمي من آراء وأفكار بعضها نبعت من علماء مجتهدين ولكن غير معصومين وبعـضها              

وضـرب  . صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدون ، انحرفوا عن الكتاب والـسنة    
يا ، باإلضافة إلى استعمال الحيـل       على ذلك مثالً الفكر الصوفي الذي يدعو إلى الزهد في الدن          

   )  .١/٢٠٠سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( . للتعامل مع البنوك الربوية 
البد ألي جماعة أن تقوم علـى       " وقد بين الشيخ وجوب العمل بالتصفية والتربية قائالً         

 قائمـة دون    أساس كلمتي التصفية والتربية ، وأن أي جماعة مهما كانت ال يمكن أن تقوم لها              
التصفية والتربية ، فقد نزل اإلسالم على قلب النبي صلى اهللا عليه وسلم صافياً من الـسماء ،                  
فربى النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه فأحسن تربيتهم فمن الذي يصفي اآلن هذا اإلسـالم                 

نـور ،   سلسلة الهـدى وال   : األلباني  . ( الذي كان أصفى من ماء السماء ثم دخل فيه ما دخل            
١/١٤٩  (   
  
  :  شروط التصفية والتربية -ب

  حدد الشيخ األلباني شروطاً البد من توافرها للقيام بالتصفية والتربية و تحقيق ثمراتها
   -: فكانت الشروط على النحو التالي 

 يجب أن يقوم بالتصفية و التربية أفراد من أهل العلم و الفضل والتقـوى والخـوف        -
سلسلة الهدى والنور   : األلباني  ( .  منتشرون في العالم اإلسالمي      من اهللا وهم كثيرون   

فالواجب على علماء المسلمين أن يقوموا بواجب التـصفية ألن           ) . ١/١٤٩، شريط   
هذا العلم هو الدواء ، فـإذا دخـل الـدواء شـيء مـن الـداء فـسوف ال يعطـي                                    

   ) ١/٣٥٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( الشفاء 
ربية الجيل  الناشـئ    ت و أن يقترن مع هذه التصفية التربية ، تربية األفراد المسلمين            -

 تربية  إسالمية  صحيحة  منـذ نعومـة     ، اإلسالم المصفى من كل ما ذكرنا        على هذا 
   )٢١هـ ، ص١٤١٢: األلباني (  . ربية الغربية الكافرةأظفاره ، دون أي تأثر بالت

نحن نرى أن كـل الجماعـات       . " مة على المصالح الشخصية      تغليب المصالح العا   -
  . " تنقسم إلى جماعات تفرق بينهم المصالح الفردية والشخصية 

  أن يقترن مع الصحوة الفكرية الماثلة اليوم الصحوة السلوكية ، فحينما يوجد هذان                -
معروف األمران في جماعة يطبقون اإلسالم الذي يأمر أن تكون هناك أمة يأمرون بال            

سلـسلة الهـدى    : األلباني  ( .  وينهون عن المنكر فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا         
   )١/١٤٩والنور ، 



 ٤٣

  : غاية التربية -ج
ومـا   : ( خلق اهللا الخلق من اإلنس والجن من أجل غاية قد حددها اهللا تعالى في آيـة         

} ٥٧{رِيد منْهم من رزق وما ُأرِيد َأن يطْعمونِ       ما أُ } ٥٦{خَلَقْتُ الْجِن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ    
      ينتالْم ةاقُ ذُو الْقُوزالر وه اللَّه فالحكمة من خلق   .  ) ٥٨-٥٦: الذاريات   . (  )}٥٨{ِإن

 مـا  ( : عز وجـل    اهللا وقال.  ليعبدوه وحده ال شريك له         اهللا عز وجل اإلنس والجن هي     
 نْهم ـونِ       ُأرِيدمطْعَأن ي ـا ُأرِيـدمو قزن ر٥٧{م م {     ةاقُ ذُو الْقُـوزالـر ـوه اللَّـه ِإن 
ينتلكي ال يهتم المسلم برزقه اهتمامه بعبادة ربه           ) ٥٨-٥٧: الذاريات   . (  )}٥٨{الْم ، 

 تكفلـه اهللا  ، فعليه أن يهتم بما من أجله خلق و ليس عليه أن يهتم بالرزق ، ألن الرزق قد             
لعباده ، وقدره له وهو في بطن أمه كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حـديث                   

إنه يجمع خلق أحدكم في     : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عبد اهللا بن مسعود قال      
بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا إليه الملك                  

اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفـسي          : فيقول  ،  ر بأربع كلمات    فيؤم
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيـسبق عليـه            
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مـا يكـون                 

ذكـره  ( . اعليه الكتاب فيعمل بعمل أهـل الجنـة فيـدخله         بينه وبينها إال ذراع فيسبق      
 البخـاري  وأخرجه ، ٢١٤٣برقم   االرواءو في   .  ١٧٦و١٧٥ الجنة ظالل األلباني في 

 }وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون       {: و كما قال اهللا تعالى        ) .القدر في باب في ومسلم
أن ال يسعى المسلم وراء رزقه إنمـا نعنـي أن ال            ، وال نعني بهذا الكالم      )  ٢٢الذاريات(

والـسعي  . يجعل الغاية من حياته هو أن يسعى وراء رزقه ، فالغاية هي عبادة اهللا وحده                
وراء الرزق بالوسائل المشروعة وبالقدر المشروع يعتبره الشارع الحكيم من الجهاد فـي             

مر على النبي صـلى  : قال كعب بن عجرة رضي اهللا عنه   سبيل اهللا ، كما جاء في حديث        
اهللا عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جلـده ونـشاطه         
فقالوا يا رسول اهللا لو كان هذا في سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إن                    
كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى علـى أبـوين        

كبيرين فهو في سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سـبيل                شيخين  
، رواه الطبرانـي    (  اهللا وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سـبيل الـشيطان            

 .  )١/٢٣١ ت ،.د: األلبـاني  ) . (  ١٤٢٨ وذكره األلباني في صـحيح الجـامع بـرقم       
لة وليست غاية وهذا السعي وراء الرزق       فالسعي وراء الرزق حض اهللا عليه ، ولكنه وسي        

ليمكنه من القيام بما فرض اهللا عز وجل عليه من الجهاد ليس فقط في قتال األعداء وإنمـا           



 ٤٤

فمن كان هزيالً و من كـان مريـضا ال يـسعى          . على األقل جهاد النفس األمارة بالسوء       
ا فـرض اهللا عليـه مـن    لتقوية بدنه بما أنعم اهللا عليه من رزق فقد ال يستطيع أن يقوم بم    

 المجاهـد مـن     الجهاد سواء كان الجهاد النفسي العام كما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم              
 ، هذا الجهاد يتطلب من المسلم أن يكون قويا في جسده كما هـو               جاهد نفسه هللا عز وجل    

ـ      .د: األلباني  . ( قوي في عقيدته وفي معانيه اإليمانية اإلسالمية         ق ت ، الحكمة مـن خل
  ) .الخلق 

مما سبق يتضح مفهوم الشيخ األلباني لغاية التربية وهو عبادة اهللا عز وجل كما يظهر               
جلياً تركيز الشيخ األلباني على بيان أن الرزق ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيـق الغايـة      

ـ         . الكبرى التي من أجلها خلق اهللا الخلق         ي لذا يمكن االستفادة من كالم الشيخ رحمه اهللا ف
بناء المناهج التربوية بما يتوافق مع الغاية التي من أجلها خلق اهللا الخلـق وهـي عبادتـه       

وهذا ال ينفي اندراج مجموعة من األهداف الفرعية في غاية التربيـة            . وحده ال شريك له     
تحقيق الذات ، و تحـصيل الـرزق ، و إشـباع            : الكبرى ، و من هذه األهداف الفرعية        

  .غير ذلك الفضول المعرفي و 
  
  : حدود مرحلة التصفية والتربية  - د

إن القضايا التربوية تختلف اختالفاً كلياً من حيث التحديد الزمني للتغيير المراد إحداثه             
ليست قـضية ماديـة كـاألمور       " إن دعوة الشيخ األلباني للتصفية والتربية         .في األفراد   

 ثم ينتقلون إلى مـنهج آخـر ،         االقتصادية فهم يمشون على منهج لمدة خمس سنوات مثالً        
متعلقة باألمور القلبية و التربوية ، فهنـا علينـا أن   ) التصفية والتربية ( ولكن هذه األمور  

ويرى الشيخ األلباني أنه يجب العمل علـى تعلـم العلـم            . نمشي لكن متى نصل ال نعلم       
ئـذ يـأذن اهللا   الصحيح وأن نربي أنفسنا و من يلوذ بنا التربية اإلسـالمية الـصحيحة حين   

و ال يجب علينا أن نفكر متى نصر اهللا ولكن يجب علينا أن نفكر              . للمسلمين أن ينصرهم    
ما هو الطريق الـذي يوصـل إلـى نـصر اهللا ويتـضح هـذا الطريـق مـن خـالل                                      

   ) ١/٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني . ( التصفية والتربية 
  
 : ية ثمرات التصفية والترب -هـ 

إن تطبيق مفهوم التصفية و التربية كما أرادها الشيخ األلباني يترتب عليه ثمار تربوية              
  : عديدة و آثار اجتماعية طيبة يمكن إجمالها في النقاط التالية 

  



 ٤٥

 : التقريب بين المسلمين  -١
من المستحيل جمع الناس على مذهب واحد ، مستحيل جمع الناس           " قال الشيخ األلباني    

 فكر واحد ، ولكن ليس مستحيالً التقريب بين الناس ، خاصة أهل الـسنة والجماعـة               على
هذا السبيل الذي ندعوا المـسلمين أن يـسلكوه حتـى           " وقال أيضاً   . ممكن التقريب بينهم    

يوفق و ال يفرق    ) التصفية والتربية   ( فإن هذا المنهج    . يتقاربوا ويتواددوا و ال يتباغضوا      
سلـسلة الهـدى    : األلبـاني   . ( سان على مذهبه فهذا يفرق و ال يوفق         أما أن يبقى كل إن    

   )٢ / ١والنور ،  
  

   .  االنطالق من النصوص الصحيحة و االجتهادات المعتبرة-٢
هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف للكتـاب         " قال الشيخ األلباني    

هاء ، كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بـل    والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفق      
".       وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طـالب العلـم وكـذلك العلمـاء       

   ) ١/٣٥٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( 
 

  : إقامة حكم اهللا في األرض   -٣
كـم اهللا فـي األرض ،       الهدف النهائي من الدعوة هو إقامة ح      " بين الشيخ األلباني أن     

وهو أن يكون هناك أمة تحكم بما أنزل اهللا و تنشر الدعوة في األرض بكل قوة وجرأة بحيـث              
والمرحلة األولى  . أنه ال يستطيع أحد أن يقف أمامها فإن وقف أحد أمامها كان جزاءه العقاب               

سلـسلة  : األلباني   ( ." لتحقيق إقامة حكم اهللا في األرض هو التصفية والتربية التي البد منها             
   ) .١٤٩ / ١الهدى والنور ،  شريط 

يوم يفهم المسلمون إسالمهم فهماً صحيحاً ويطبقونـه تطبيقـاً           "و أكد الشيخ أيضاً أنه    
كامالً ، وال نعني بهذا كل المسلمين فهذا مستحيل ولكن نعني بذلك الطائفة الناجية التـي قـال                

بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفتـرق    إن: ( عنها النبي صلى اهللا عليه وسلم       
رواه (   )أمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم في النار إال ملة واحدة ما أنا عليـه وأصـحابي            

  ) ٢٦ / ٥ت ،   . د  : الترمـذي   (   )٥٣٤٣الترمذي ، ذكره األلباني في صحيح الجامع برقم         
ما كان عليه النبي صلى اهللا عليه وسـلم ،      ، فيجب أن نعلم ما كان عليه الصحابة ألنهم علموا           

لذلك ندعوا إلى إتباع الكتاب والسنة وعلى نهج الـسلف الـصالح ، فيـوم يفيـق المـسلمون           
وهي أنه يجب عليه كافة كطائفة تريد حقيقة أن تقيم حكـم اهللا علـى               . ويتيقظون لهذه الحقيقة    

سالم المـصفى المبنـي علـى       فال سبيل لها أي شيء من ذلك إال أن تأخذ اإل          . وجه األرض   



 ٤٦

: األلباني  . ( " ويومئذ يفرح المسلمون بنصر اهللا      . الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح       
   )١/٢١٩سلسلة الهدى والنور ، 

  
 :قه ليصبح حقيقة في حياة  المسلمين فهم اإلسالم فهماً صحيحاً وتطبي -٤

من آثار هذا االنكباب استحالل مـا       إن من آفة العالم اإلسالمي االنكباب على الدنيا و          
حرم اهللا عز وجل من الربا بأدنى الحيل فضالً عن غير ذلك من المحرمات ، على المـسلمين                  

كافة في بالد اإلسالم أن يعنـوا بفهـم اإلسـالم فهمـاً صـحيحاً و أن يطبقـوه فـي ذوات                                   
   ) ١/٢١٩سلسلة الهدى والنور ، : األلباني . ( أنفسهم 

علينـا أن   " ظهر أثر الدعوة إلى التصفية و التربية من خالل قول الشيخ األلبـاني              وي
األلبـاني  . ( " نتعلم العلم الصحيح و أن نربي أنفسنا ومن يلوذ بنا التربية اإلسالمية الصحيحة           

حيث  أن الشيخ األلباني ال يفصل التصفية عن التربيـة            ) . ١/٣٥٢سلسلة الهدى والنور ،     : 
ربية الجيـل    ت وأنه يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية ، تربية األفراد المسلمين             بل يقرر   

 تربية  إسالمية  صحيحة  منـذ نعومـة           ، اإلسالم المصفى من كل ما ذكرنا        الناشئ على هذا  
   )٢١هـ ، ص١٤١٢: األلباني (  . ربية الغربية الكافرةأظفاره ، دون أي تأثر بالت

  
  :لمجتمعات اإلسالمية بيان سبل إصالح ا -٥

فأنـا أرى أن أي  " قـائالً  األلباني في بيان سبل إصالح المجتمـع اإلسـالمي   أوضح  
إصالح يجب أن  يقوم به الدعاة إلى اإلسالم و الناشدون إلقامة دولة اإلسالم بإخالص هو أن                 

ى الرجـوع إلـى   يعودوا إلى أن يفهموا أوالً أنفسهم ، ويفهموا األمة ثانياً وذلك ال سبيل إليه إل            
ــاب                                          ــة الكت ــل إال بدراس ــز وج ــا اهللا ع ــي أنزله ــة الت ــى الحقيق ــدين عل ــم ال فه

   ) ١٥ هـ ، ١٤٢١: األلباني . ( " والسنة 
الرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وهو العصمة من االنحراف والوقـوع فـي               

ركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتـاب        ت(  : ى اهللا عليه وسلم     الضالل لذلك قال النبي صل    
 مـسندا  والحـاكم  مرسـال  مالك أخرجه . ( ) اهللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 

لذا يتوجب على أهـل العلـم أن   .   )٢٩٣٧ مبرقالجامع  صحيح في و ذكره األلباني   وصححه
                                    همـــا الكتـــابيرجعـــوا إلـــى فهـــم الـــدين مـــن أصـــليه المـــذكورين و

   )٢٩ هـ ، ١٤٢١: األلباني . ( والسنة 
  
  



 ٤٧

  : التحرر من التقليد والتعصب المذهبي  -٦
بين الشيخ األلباني أن على العلماء العمل على تصفية الفقه اإلسالمي من االجتهـادات              

   )٦ـ ، ص ه١٤١٢: األلباني . ( الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة 
نحن ال نرى التدين بالتقليد وإن كان التقليد قـد يجـب            " ويعكس هذا أيضاً قول الشيخ      

فلما صارت القضية حزبية مذهبية صار      . على كثير من العلماء حينما يجهلون الحكم الشرعي         
كل مسلم يتحزب إلمام ويتعصب له فنتج من ذلك مفسدتان أحداهما هي ثمرة األولى وهي أنه                 

لم األئمة اآلخرين فهو ال يعكف عليهم وال يستفيد منهم ألنه متمسك بهذا اإلمام والناس               خسر ع 
والخسارة الثانية أنه ستقع    . اآلخرين كل واحد منهم له إمامه فال يستفيدون من األئمة اآلخرين            

خ وهذا  إل....  الحزبية العمياء التي تقع بين الناس الالدينيين ، و القوميين ، و الشيوعيين ، و                
   )١/٧٣سلسلة الهدى والنور ، : األلباني . ( " الخالف يقع بين الناس المتدينين بالتقليد 

  
  مصادر التربية اإلسالمية ومقوماتها عند الشيخ األلباني: ثالثاً 

للتربية اإلسالمية مصادر تستوحي منها مفاهيمها ومبادئها وقيمها وأهدافها و أسـاليبها            
  : صادر على النحو التالي  و يمكن إجمال هذه الم

  
  :  القرآن الكريم -١

وهو المصدر األساس األول للتربية اإلسالمية ، والذي تستمد منه التربيـة أهـدافها ،             
فهو كالم الحـق    . ومادتها ، وطرقها ، ووسائلها ، والذي على ضوئه تقيم تلك التربية وتعدل              

والقرآن الكريم   ) ٢٣ م ،    ٢٠٠٤:  القاضي   . (تبارك وتعالى ، ومنهجه الشامل للحياة بكاملها        
: القطان  " ( كالم اهللا المنّزل على  رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم ، المتعبد بتالوته                 " هو  

يخاطب النفس اإلنسانية مخاطبة العليم بأسرارها ، الخبير بمـا         " ، وفيه    ) ٢٠ م ، ص     ١٩٨٣
 ) ١٤٣ هــ ،     ١٣٩٧: شديد  " ( عف فيها     يفسدها أو يزكيها المطلع على مواطن القوة والض       

"  يعني بتربية جميع الموجودات ، بما فيها تربية اإلنـسان           " فهو مصدر شامل متكامل للتربية      
ـ ( : والقرآن الكريم هو كالم اهللا الحق حيث قال فيـه            ) . ١٠-٩ م ،    ١٩٨٠: الجمالي  (   الَ

      نلَا مو هيدنِ يين بُل ماطالْب يهْأتيمٍ    يكح نتَنزِيٌل م هخَلْف   يـدموهـو   ) ٤٢: فـصلت   . (  ) ح
   )١٤-١٣: الطارق  . (  ) وما هو بِالْهزِل .نَّه لَقَوٌل فَصٌلإ( : قال تعالى . القول الفصل 

وقد حوى هذا الكتاب العظيم ، تصورات متكاملة عن جوانب حياة اإلنسان وعالقاتـه              
من إطاراً للمعرفة والقيم وتصورات أساسية عن المجتمع وغير ذلك مما           بالكون والحياة كما ض   

   ) .٢٠٣ م ، ١٩٩٣: علي . ( يعد إطاراً عاماً للحياة والتربية 



 ٤٨

والقرآن الكريم يقدم منهاجاً تربوياً متكامالً شامالً متوازناً يحقق السعادة في الـدنيا و اآلخـرة                
ة الهادفة إلى إعداد الشخصية السليمة السوية وإيجاد        لألفراد و األمة ، فهو كتاب يفيض بالتربي       

  . العناصر المطلوبة لها 
وحينما يكثر التخبط في مجال التعليم والتربية ، وتتـضارب االتجاهـات وتتنـاقض              

ِإن هـذَا الْقُرآن يهدي ِللَّتي هي َأقْـوم      ( الفلسفات كان البد من االستهداء بهدي القرآن الكريم         
يراً كَبِيراً وَأج ملَه َأن اتاِلحالص لُونمعي ينالَّذ يننْؤمالْم شِّر٩ : اإلسراء ( ) .ب (   

وحتى نستفيد من كتاب اهللا عز وجل في مجال التربية ، كان البد من امتالك مهارات التعامـل      
وية من خالل آياته ، ذلـك  معه قراءة وفهماً وممارسة ، وبذلك يمكن أن نستخرج حاجاتنا الترب    

قُل لَّو كَان الْبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبَل          ( معين  أن عطاءه الغزير ال يقف عند حد        
 هــ ،  ١٤٢٣: أبو دف   ) . ( ١٠٩ : الكهف . ( )َأن تَنفَد كَلماتُ ربي ولَو جِْئنَا بِمثْله مدداً         

   ) .١٤ص 
وقد حدد الشيخ األلباني مقومات للعالم الذي يبغي االستفادة من القرآن الكريم حيث قال              

ال مجال ألحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها أن يفهم القرآن الكـريم دون               " رحمه اهللا   
 اللغـة  االستعانة على ذلك بسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم القولية والفعلية فإنه لم يكن أعلم في     

من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم ولم تكن قـد شـابتها لوثـة                   
 العجمة والعامية واللحن ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم اآليات حين اعتمدوا على لغـتهم فقـط       

كام  كلما كان عالماً بالسنة ، كان أحرى بفهم القرآن واستنباط األح           المرء فمن البدهي أن     وعليه
                         ، فكيـف بمـن هـو غيـر معتَـد بهـا، وال ملتفـت إليهـا                    بهـا  جاهـل منه؛ ممن هـو     

   ) ١٠هـ ، ١٣٩٢ :األلباني " (  أصالً ؟
وللقرآن الكريم تطبيقاته وآثاره التربوية ، التي يتعذر حصرها لقصور العقل البـشري             

 التربوية مرتبطة بمسيرة الزمن المتجددة حسب       عن إدراكها كاملة ، من جهة و ألن هذه اآلثار         
و مع ذلك يمكن إلقاء الضوء على بعض آثار القرآن الكريم التربوية من             . الوقائع و الحوادث    
  :خالل النقاط التالية 

  
جسمياً ، وعقلياً ، و اعتقاديـاً ،        . آثاره في تربية الفرد تربية شاملة و متكاملة         : أوالً  

  . ، و اجتماعياً ، ونفسياً ، وإرادياً ، وجنسياً ، وجمالياً و روحياً  و خلقياً 
: آثاره في تربية الجماعة وتنظيم الحياة في داخلها ، أياً كانت هـذه الجماعـة        : ثانياً  

جماعة األسرة ، أو جماعة السكن والجوار ، أو جماعة الرفاق والصحبة ، أو جماعة               
جماعات ، وله آثاره في تربية كل مـن   الشركاء في تجارة أو عمل ، أو عير ذلك من           



 ٤٩

االجتماعيـة ،  : هذه الجماعات وتنظيم حركة الحياة فيهـا ، ومـن جميـع جوانبهـا      
  .واإلنسانية ، والخلقية، وغير ذلك من جوانب 

آثاره في تنمية و بناء المجتمع و األمة ، مع إمكانيـة اتـساع األمـة لتـشمل           : ثالثاً
انب شخصية المجتمع واألمة دينيـاً ، و سياسـياً ،           و من جميع جو   . البشرية بكاملها   

  .واقتصادياً ، واجتماعياً ، وأخالقياً ، وعسكرياً ، وحضارياً 
  
  :السنة النبوية -٢

إن من المتفق عليه بين المسلمين األولـين كافـة أن           : " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا      
لمرجع الثاني واألخير فـي الـشرع        هي ا  ،السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم        

 أو أحكـام عمليـة أو سياسـية أو           ، عتقاديةا كل نواحي الحياة من أمور غيبية        اإلسالمي في 
تربوية وأنه ال يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كمـا قـال اإلمـام                    

ومثله مـا اشـتهر   " جود ال يحل القياس والخبر مو    " : " الرسالة  " الشافعي رحمه اهللا في آخر      
ال اجتهـاد فـي مـورد     "  ."إذا ورد األثر بطل النظر : " عند المتأخرين من علماء األصول   

 )  . ٣ت ،   . د  : األلبـاني   ( ة  ومستندهم في ذلك الكتاب الكـريم والـسنة المطهـر         " النص  
 عليـه وسـلم      اهللا تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى اهللا       إن: " ويضيف الشيخ األلباني قائالً     

بنبوته واختصه برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمـره بـه أن                  
بِالْبينَات والزبرِ وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاسِ مـا نُـزَل ِإلَـيهِم              {: يبينه للناس فقال تعالى     

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعوالذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه اآلية الكريمـة  .  ) ٤٤ : النحل(   }و
بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن وعـدم كتمانـه            :األول: يشتمل على نوعين من البيان      

وهـو المـراد   . وأداؤه إلى األمة كما أنزله اهللا تبارك وتعالى على قلبه صلى اهللا عليه وسـلم    
 وقد قالت السيدة    ) ٦٧:  المائدة   ( }يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك           {: بقوله تعالى   

 ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغـه فقـد            (: عائشة رضي اهللا عنها في حديث لها        
لترمـذي  لبخـاري و مـسلم و ا       أخرجه ا  ( )ثم تلت اآلية المذكورة     . أعظم على اهللا الفرية     

 لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاتما شيئا أمـر             (: وفي رواية لمسلم     . ) والدارمي
وِإذْ تَقُوُل ِللَّذي َأنْعم اللَّه علَيه وَأنْعمتَ علَيه َأمسك علَيك زوجـك            {: بتبليغه لكتم قوله تعالى     

        كـي نَفْـسـي فتُخْفو اللَّـه اتَّقـقُّ َأن                وَأح اللَّـهو تَخْـشَى النَّـاسو يـهدبم ـا اللَّـهم                
  بيان معنى اللفظ أو الجملة أو اآلية الذي تحتـاج            :واآلخر  .) )  ٣٧:  األحزاب   ( }تَخْشَاه

األمة إلى بيانه وأكثر ما يكون ذلك في اآليات المجملة أو العامـة أو المطلقـة فتـأتي الـسنة       



 ٥٠

وذلك يكون بقوله صلى اهللا عليه وسـلم كمـا   . ضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق  فتو
   )٣هـ ، ١٣٩٢ :األلباني ( . "ه يكون بفعله وإقرار

  
  :ضرورة السنة لفهم القرآن وتبيان آياته 

القرآن الكريم ، يمثل اإلطار النظري في اإلسالم ، فإن السنة النبوية تمثـل        " وإن كان   
ملية له ، إلى واقع عملي ولذلك كانت الممارسات التربوية في السنة ، أوضح منها               الترجمة الع 

و قد بين الشيخ األلباني رحمـه اهللا أن الـسنّة            ) . ٨٩ ،   م١٩٨٣: بكر  " ( في القرآن الكريم    
 : ضرورية لفهم القرآن وهو المصدر األول وضرب على ذلك أمثلة من القرآن الكـريم فقـال     

،   مثال صالح لـذلك     )٣٨:  المائدة   ( }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      {: تعالى وقوله "
 يـسرق  فيه مطلقٌ كاليد ، فبينت السنة القولية األول منهما، وقيدته بالسارق الـذي  السارقفإن  

، أخرجه الـشيخان    (  ال قطع إال في ربع دينار فصاعداً      : ربع دينارٍ بقوله صلى اهللا عليه وسلم      
كمـا  .  )١٠/٣١٥هــ ،  ١٤١٤: ابن حبـان  (  ) ٤٤٦٥حبان في صحيحه برقم وذكره ابن  

 فإنهم كـانوا يقطعـون يـد        وإقراره،بينت اآلخَر بفعله صلى اهللا عليه وسلم أو فعل أصحابه           
 الـسنة القوليـة اليـد    وبينـت لحـديث،  االسارق من عند المفصل، كما هو معروف في كتب     

 بأنهـا   )٦:، المائـدة   ٤٣: النساء ( }واْ بِوجوهكُم وَأيديكُم فَامسح { :المذكورة في آية التيمم   
أخرجـه أحمـد   . (   للوجـه والكفـين   ضربةالتيمم  : ضاً بقوله صلى اهللا عليه وسلم       الكف أي 

من حديث عمار بن ياسر رضـي اهللا        و ابن خزيمة و غيرهم       الدارمي  والترمذي و   والشيخان
و يستطرد الشيخ األلباني ليـذكر بعـض آيـات      . )٤/٢٦٣ ت ، .د: ابن حنبل       (  ) عنهما

قولـه   :القرآن الكريم التي ال يمكن فهمها بطريقة صحيحة إال من خالل السنة النبويـة مثـل        
ـ ( }الَّذين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ ِإيمانَهم بِظُلْمٍ ُأولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون          {: تعالى   : ام األنع

على عمومه الذي يشمل كل     ) بظلم  : (  اهللا عليه وسلم قوله      صلى فقد فهم أصحاب النبي      ) ٨٢
يمانه بظلـم؟   إأينا لم يلبس    !  يا رسول اهللا     : استشكلوا اآلية فقالوا   ولذلك،   ظلم ولو كان صغيراً   

ـ            :  عليه وسلم    اهللافقال صلى     إن  {: ان  ليس بذلك ، إنما هو الشرك ؛ أال تسمعوا إلى قول لقم
، و هو عنـد البخـاري                    أخرجه الشيخان وغيرهما     ( ؟     ) ١٣:  لقمان   ( } لظلم عظيم    الشرك
  .  ) ١٢٦٢/٣ هـ ، ١٤٠٧: البخاري  ( ) ٣٢٤٦برقم 

 ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفـتم              وإذا( : قوله تعالى   
 فظاهر هذه اآلية يقتضي أن قصر الـصالة فـي            )١٠١: اء   النس (  )كفرواأن يفتنكم الذين    

ولذلك سأل بعض الصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا         ،   الخوفالسفر مشروط له    
ــا :  ــا بالن ــصرم ــا ؟  نق ــد َأمنَّ ــال وق ــصدق  :  ق ــدقة ت ــيكم ، اهللاص ــا عل                                   به



 ٥١

 و الترمـذي و أحمـد      ١١٩٩، و أبـو داود بـرقم          ٦٨٦ برقم   م رواه مسل  (  .فاقبلوا صدقته 
  . ) ١/٤٧٨ت ، .د: مسلم  ( ) وغيرهم 

فبينت السنة القولية أن ميتـة   )  ٣:  المائدة   (  }...حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم      {: قوله تعالى   و
أحلـت لنـا    : عليه وسـلم    ل ، فقال صلى اهللا       والكبد والطحال من الدم حال     ،الجراد والسمك   

أخرجـه  (  ، والكبـد والطحـال   )بجميع أنواعه أي السمك   ( الجراد والحوت    : ودمانميتتان  
 مرفوعاً وموقوفاً، وإسناد الموقوف صحيح ، وهو في حكم المرفوع ، ألنـه ال               وغيرهالبيهقي  

والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما ُأهلَّ ِلغَيرِ      حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ     {: قوله تعالى   و.) قبِل الرأي    منيقال  
   بِه يـة، كقولـه     أشياء لم تُذكر في هذه اآل      فحرمتثم جاءت السنة     . ) ١٤٥: األنعام  (  }اللّه

وفي الباب  .  وكل ذي مخلب من الطير حرام          السباعكل ذي ناب من      : صلى اهللا عليه وسلم     
إن اهللا ورسـوله    :   صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر      قولهك. أحاديث أخرى في النهي عن ذلك     

: قوله تعـالى  و ) الشيخانأخرجه : قال األلباني  ( .  رجسفإنهاينهيانكم عن الحمر اإلنسية،    
}             قزالر نم اتبالْطَّيو هادبِلع جَأخْر يالَّت زِينَةَ اللّه مرح ننت  فبي ) ٣٢:  األعراف   (  }قُْل م

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه خـرج   ، فقد ثبت    أن من الزينة ما هو محرم      أيضاًالسنة  
هذان حرام على ذكور    :  أصحابه وفي إحدى يديه حرير، وفي األخرى ذهب ، فقال            علىيوماً  
 كثيـرة  في معناه  واألحاديث. )  أخرجه الحاكم وصححه     : قال األلباني    ( . حل إلناثهم    ،أمتي  

 أهل العلـم    لدىإلى غير ذلك من األمثلة الكثيرة المعروفة        .  وغيرهما في الصحيحين    معروفة
 اإلسالمي، فإننـا إذا     التشريعومما تقدم يتبين لنا أيها اإلخوة أهمية السنة في          .  بالحديث والفقه 

 نذكر ـ نتيقن أنه ال سبيل إلـى   لمأعدنا النظر في األمثلة المذكورة ـ فضالً عن غيرها مما  
المذكور في  ) الظلم (الصحابة المثال األول فهم     ففي . م القرآن الكريم فهماً إال مقروناً بالسنة      فه
 األمة ،   هذهأفضل  : (  كما قال ابن مسعود      آلية على ظاهره، ومع أنهم كانوا رضي اهللا عنهم        ا

فهـم ، فلـوال أن    في ذلك ال   أخطئوافإنهم مع ذلك قد     ) أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تَكلُّفاً       
المذكور ) الظلم  (  أن الصواب في     إلىالنبي صلى اهللا عليه وسلم ردهم عن خطئهم وأرشدهم          

بفـضل  .  تبارك وتعالى صـاننا عـن ذلـك   اهللاإنما هو الشرك التبعناهم على خطئهم ، ولكن      
كين على  لوال الحديث المذكور لبقينا شا    : الثانيوفي المثال   . إرشاده صلى اهللا عليه وسلم وسنته     

 إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كمـا          . حالة األمن    في السفر   فياألقل في قصر الصالة     
 لبعض الصحابة لوال أنهم رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ذلكهو ظاهر اآلية ـ وكما تبادر  
 لوال الحديث أيضاً لحرمنا طيبات    :  المثال الثالث    وفي.  أمنوا وقدوسلم يقصر، ويقصرون معه     

لوال األحاديث التي ذكرنـا     : وفي المثال الرابع    .  والسمك ، والكبد والطحال    الجراد: أحلت لنا   
 وذوي الستحللنا ما حرم اهللا علينا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم من الـسباع             بعضهافيه  

 علـى   اهللاحرملوال األحاديث التي فيه الستحللنا ما     : وكذلك المثال الخامس  . المخلب من الطير  



 ٥٢

                    الـسنة تقـضي    : لسان نبيـه مـن الـذهب والحريـر، ومـن هنـا قـال بعـض الـسلف                  
ويضيف الشيخ األلباني إلى ذلـك أن المـصدر          ) . ٨هـ ،   ١٣٩٢ :األلباني  (  . الكتاب على

 الـسنة   إن : "الثاني وهو السنة إنما هو ما ثبتت صحته عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيقول                
 ، إنما هي السنة الثابتة عن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم      التشريعي لها هذه األهمية في      الت

وليـست هـي   .  الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله     واألسانيدبالطرق العلمية   
 الكتب من التفسير والفقه ، والترغيب والترهيب ، والرقائق والمـواعظ          مختلفالتي في بطون    

 فيها كثيراً من األحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة ، وبعضها ممـا يتبـرأ    إنفوغيرها ؛   
 رسالة خاصـة فـي      ي فيها ، ول  ، وقصة الغرانيق   مثل حديث هاروت وماروت    . اإلسالممنه  

 الـضعيفة سلـسلة األحاديـث    "  الـضخم    يطائفة كبيرة منها في كتـاب     ت   وقد خرج  ،إبطالها  
وقال الشيخ رحمـه اهللا      ) ١٥هـ ،   ١٣٩٢ :األلباني  ( . ة  والموضوعة وأثرها السيئ في األم    

فالسنة المقصود بها السنة الصحيحة و ليس كل ما يروى عن رسـول اهللا              : " في موضع آخر    
سلسلة الهـدى   : األلباني  ( . " صلى اهللا عليه وسلم ولذلك نقيد األصل الثاني بالسنة الصحيحة           

    )١/٤٥٤والنور ، شريط 
عز وجل المسلمين بالتمسك بسنة نبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم حيـث                      و قد أمر اهللا     

            وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْـه فَـانتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه ِإن اللَّـه شَـديد          : ( قال  
وسلم األسوة الحسنة فقال تعـالى      كما بين للمؤمنين أنه صلى اهللا عليه         ) ٧: الحشر ( )الْعقَابِ  

 : )                  اللَّـه ذَكَـرو رالْـآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوُأس وِل اللَّهسي رف لَكُم كَان قَد       
كما دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم المؤمنين أيضاً إلى االقتداء بـه     ) ٢١ : األحزاب ( )كَثيراً  

وعظنـا  :  العرباض بن سارية رضي اهللا عنـه قـال            "التمسك بسنته ، كما جاء في حديث        و
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنـا يـا                 
رسول اهللا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال  أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تـأمر          

ش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين           عليكم عبد وإنه من يع    
رواه أبـو   . (   المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة          

) "  داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حـسن صـحيح              
قتداء ينبغي أن يكون كامالً يشمل جميـع مجـاالت          وهذا اال  ) . ٦١٠ / ٢ت ،   .د: األلباني  (

وذلك ألن الدين اإلسـالمي  .  ) ١٤ هـ ، ١٤٢٣: أبو دف ( . الحياة بما فيها التربية والتعليم     
نظـام الحيـاة الكامـل الـشامل لنواحيهـا االعتقاديـة والفكريـة والخلقيـة                                            " يتميز بأنـه    

   ) ١٣٦ م ، ١٩٧٥: دودي المو" . ( والعملية 
لذا علينا االستفادة من هذه السنة النبوية المطهرة وتوظيفها لخدمـة ميـادين التربيـة               

فلقد أثبت التاريخ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . " اإلسالمية لما فيها من تجارب ناجحة       



 ٥٣

ه البشرية ، قبل رسـول      ، كان معلماً ، ومربياً ، متميزاً ، ولعل نظرة يسيرة إلى ما كانت علي              
. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإلى ما آلت إليه بعد رسالته ، تعطي أوضح شاهد على ثبوت ذلـك    

   ) . ١٤، ١٣ م ، ص ١٩٩٦: أبو غدة ( 
وللتمسك بالسنة آثار و فوائد تربوية جمة ، يتعذر حـصرها لكثرتهـا مـن جهـة ،                  

نحصر فوائده ، وال تنقضي عجائبـه ، مـن          والرتباطها و تمشيها مع القرآن الكريم الذي ال ت        
وإذا كان القرآن الكريم منهجاً شامالً للحياة بكاملها ، في مجال التربية ، وغيـر               . جهة أخرى   

 م  ٢٠٠٤: القاضي  ( . مجال التربية ، فإن للسنة النبوية آثارها و فوائدها في المجال التربوي             
سـالمي المتكامـل الـوارد فـي القـرآن                     بإيضاح المنهج التربـوي اإل    "  فهي تقوم     ) ٢٥،  

ففي سنة النبي صـلى اهللا عليـه          ) . ١٦٠ هـ ،  ١٤١٦: السبحي ، و بارقارش       ". ( الكريم
يقدم لنا نحن المربين من خالل حياته العملية ومن خالل أحاديثه عديداً من للمحـات      " وسلم ما   

 نستطيع أن نغترف منه الكثير فـي عـالم   والنظرات والمواقف ما يشكل في جملته معيناً رائعاً    
   ) .٢٧٩ص  ،  م١٩٧٨: علي . ( التربية والتعليم 

وهكذا يمكن تلخيص اآلثار والفوائد التربوية للسنة النبوية في عدة محاور رئيـسية ، ينـدرج                
  : تحت كل منها عدد يصعب حصره من تلك اآلثار والفوائد ، على النحو التالي 

  .ربوي الشامل المتكامل الوارد في القرآن الكريم  تأكيد المنهج الت-
 شرح وإيضاح ذلك المنهج التربوي اإللهي ، وال سيما فيما يتعلق بالتفصيل لمجمله و التقييد                -

  ) ٥٥ هـ ، ص ١٤٣١علي ، . ( لمطلقه و التخصيص لعامه 

وسلم ، ثم فـي      التطبيق العملي لذلك المنهج التربوي القرآني ، في شخصيته صلى اهللا عليه              -
شخصيات صحابته رضوان اهللا عليهم أجمعين ، فقد كان خلقه القرآن ، كما كان خيـر قـدوة                  

 لصحابته 

ألنه المعلم و المربي الرائد في تربيتنا ، بعد أن تلقـى تربيتـه              .  أوامره وتوجيهاته المربية     -
   )٢٦ م ، ٢٠٠٤: القاضي (  .على يدي الرب سبحانه وتعالى 

  
  : سلف الصالح في الفهم   منهج ال– ٣

تميز الشيخ األلباني رحمه اهللا بأنه أحد العلماء الذين أكدوا على ضرورة االنتساب إلى الـسلف    
في القول والعمل ، ولعل من أهم ما ينبغي أن نستهل به هذا المبحث هو التعريج علـى بيـان                 

   -: معنى السلف ، ومن هم السلف ، لغة ، واصطالحاً 
) وجعلناهم سلفاً ومـثالً لآلخـرين    ( المتقدم ، قال تعالى     ) السلف  : ( صبهاني  قال الراغب األ  

  .أي آباء متقدمون : ولفالن سلف كريم .... 
  .كل ما تقدمك من آبائك وقرابتك ) ........ والسلف :  ( وقال الفيروز آبادي 
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ين هم فوقك فـي     من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذ      ) و السلف أيضاً    : ( وقال ابن منظور    
  . السن والفضل ، ولهذا سمي الصدر األول من التابعين السلف الصالح 

  . فالسلف لغة من تقدم من اآلباء و األجداد والقرابة 
  .أي من الصحابة فمن بعدهم ) السلف : ( قال الحافظ بن حجر 

 ، وهم القرون    والحاصل من هذا أن السلف إذا أطلق أريد به الصحابة ، والتابعون ، وتابعوهم             
الثالثة المفضلة بقوله صلى اهللا عليه وسلم كما روى أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم مـن               

خيـر  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          
جـاء مـن   كما  وبقوله صلى اهللا عليه وسلم  . )الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم         

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـين سـئل أي            : حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      
أخرجه  (  .)أنا ومن معي ، ثم الذين على األثر ، ثم الذين على األثر              : ( الناس خير ؟ فقال     

ــرقم    ــام أحمــد ب ــسلة الــصحيحة                              ٨٤٦٤: اإلم ــاني فــي السل  و ذكــره األلب
   )١١ – ٩ت ، .د: سليم  ( ) .١٨٣٩رقم ب

فالسلفية هي المنهج الذي اعتمد عليه السلف وساروا عليه فـي اعتقـاداتهم ، ومعـامالتهم ،                 
فالسلفية منهج ، وطريقة ، ال جماعة وتنظـيم كمـا           . وأحكامهم ، وتربيتهم ، وتزكية نفوسهم       

، وما قرره في كثيـر مـن كتبـه ،    يظنه البعض ، وهذا ما دعا إليه الشيخ األلباني رحمه اهللا  
وهذا هو ما يقتضيه حد السلف و السلفية لغة ، واصطالحاً ، نسبة ، ووصـفاً ،            . ومحاضراته  

  .وهذا هو ما تقتضيه النصوص الشرعية من الكتاب ، والسنة . وإخباراً 
ائفـة  فإنما نقصد بـه خيـر ط   ) السلف  ( حينما نقول نحن و     : " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا      

وجدت على وجه األرض بعد الرسل واألنبياء ، وهم صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           
، الذين كانوا القرن األول ، ثم التابعين الذين جاءوا في القرن الثاني ، ثم أتباع التابعين الـذين              

ر أمـة ،    جاءوا في القرن الثالث ، أهل القرون الثالثة هم الذين يطلق عليهم السلف ، وهم خي               
وإذا كانت هذه األمة هي خير األمم كلها ، نتج أن من بعد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم هـم         

   ) .١٤ت ، .د: سليم " ( أفضل البشر قاطبة باستثناء الرسل و األنبياء 
  
 : ضرورة أن يفهم المسلمون اإلسالم بفهم السلف   -

 يفهم المسلمون إسالمهم فهماً صحيحاً      فيوم: " و أكد الشيخ األلباني على ذلك المعنى فقال         
و يطبقونه تطبيقاً كامالً ، وال نعني كل المسلمين فهذا مستحيل ، ولكن الطائفة الناجية التي قال                 

إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفتـرق          :  عنها النبي صلى اهللا عليه وسلم       
أخرجـه  (  .  واحدة ما أنا عليه وأصحابيأمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم في النار إال ملة  



 ٥٥

فلو عملنا بمـا   ) ٢٦ / ٥ت ، . د : الترمذي ( ) الترمذي و غيره و قال األلباني حديث حسن   
ما أنا  : ( كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحده لما استطعنا أن نعمل ألن الرسول قال                

   )٢٠ت ، ص .د: سليم (  ) .عليه وأصحابي 
 

  ) : الصحابة  ( بما كان عليه السلف الصالح و العمل علم  المسوغات
ي صلى اهللا عليه و سلم يجد أن جيل الصحابة قد حـاز مـن   بإن المتأمل في سيرة أصحاب الن   

ن حيث التربية الفريـدة التـي       الصفات التي تميزه عن غيره و تؤهله ألن يكون جيالً فريداً م           
و التفاني في خدمة هذا الدين لـذلك       لقول و العمل    ها و التي أفرزت عندهم اإلخالص في ا       تلقو

أمر اهللا عز و جل بإتباع سبيلهم  والسير على خطاهم ، و قد رأى الباحث أن هناك العديد من                    
  : المسوغات التي تحض على العلم و العمل بما كانوا عليه ، نذكر منها  

  
   : كتابه اهللا عز وجل في  أمر-

فنحن نجد في النصوص الشرعية أمراً بطاعة شيء آخـر      : " وقد قال الشيخ سليم الهاللي      
َأطيعواْ اللّه وَأطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمـرِ       {   :إضافة إلى الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى       

  نكُمفلو كان هناك ولي أمر مبايع من المسلمين لوجبت طاعته كما تجـب             )  ٥٩ : النساء(  }م
والسنة ، مع أنه قد يخطئ هو ومن حوله ، فوجبت طاعته دفعاً لمفسدة اخـتالف    طاعة الكتاب   

      وقـال  ) . ال طاعة لمخلـوق فـي معـصية الخـالق           : ( اآلراء ، وذلك بالشرط المعروف      
منين نُولِّه مـا    ومن يشَاقق الرسوَل من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيِل الْمؤْ            {:تعالى  

، أن اهللا ترفع عن العبث ، وال شـك        )  ١١٥ : النساء ( }تَولَّى ونُصله جهنَّم وساءتْ مصيراً      
و ال ريب أن ذكره سبيل المؤمنين إنما هو لحكمة وفائدة بالغة ، فهو يدل على أن هناك واجباً                   

ى و لسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يجب أن          مهماً ، وهو أن اتباعنا لكتاب اهللا سبحانه وتعال        
يكون وفق ما كان عليه المسلمون األولون ، وهم أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ثـم                 

   )٢٠ت ، .د: سليم . (الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
  

  : عالج المشكالت الناجمة عن التعصب المذهبي والحزبي -٢
ف من أخالقيات يمكن أن يحل ما نحـن فيـه مـن             إن الرجوع إلى ما كان عليه السل      

كـان   "  :قال الشيخ األلباني رحمـه اهللا . تعصب أعمى وحزبية مقيتة لم تكن في عهد السلف        
إذا وقعت لهم مسألة ال يعرفون الحكم فيها        ) أصحاب النبي صلي اهللا عليه وسلم       ( األصحاب    

ليس فيهم من يقـول أنـا   . إلخ ...... وه إذا لقوا أبا بكر سألوه ، عمر سألوه ، ابن مسعود سأل          
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بكري ، أي ال أؤمن إال بعلم أبي بكر أو أنا عمري ، ال أؤمن إال بعلم عمر ، وإنما من كـان                       
عندهم من أهل الذكر سألوه ، وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة ألن كل خير في اتباع من سـلف                   

ة صار كل إنـسان يتحـزب       فلما صارت القضية حزبية مذهبي    . وكل شر في ابتداع من خلف       
     )١/٢١٩سلسلة الهدى والنور ،: األلباني ( " . إلمام ويتعصب له  

  
 :انفراد السلف بمعرفة ما كان عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم قوالً وعمالً  -٣

فيجب أن نعلم ما كان عليه الصحابة ألنهم هم علموا ما كـان عليـه               " قال الشيخ األلباني    
لذلك ندعوا إلى إتباع الكتاب والـسنة وعلـى مـنهج الـسلف     .  عليه وسلم   الرسول صلى اهللا  

  لتربية النبـي صـلى اهللا      فلقد كان  ) . ١/٢١٩سلسلة الهدى والنور ،     : األلباني  ( . " الصالح  
على أصحابه أثر كبير ، حيث عاشوا من دون أن يكون بينه وبينهم حجاب ، كان يخالطهم في                  

فر والحضر وكانت أفعاله وأقواله محل عناية وتقـدير ، وكـان            المسجد والسوق والبيت والس   
    ) ٥٦ت ، .د: السباعي . ( النبي صلى اهللا عليه وسلم محور حياتهم الدينية و الدنيوية 

  
   : معرفة اإلسالم الخالص-٤

إننا اآلن علمنا ليس كعلم السلف ، علم السلف كان صافياً لم يـدخل             : " قال الشيخ األلباني    
أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريـب   .  انحراف في العبادة أو العقيدة أو السلوك         عليهم

عن اإلسالم ، ولذلك اإلسالم هو العالج كما كان من قبل فاإلسالم هو الذي أعز العرب ونقلهم                 
من الشرك إلى التوحيد ، من الظالم إلى النور هذا اإلسالم بصفائه سيعيد المجد إلى المسلمين                 

 أما إذا كان هذا اإلسالم قد دخل فيه ما ليس منه ، فسوف ال يعطي الثمرة التي أعطته مـن                     ،
وما من شك في أن تربيـة        ) . ١/٣٥٢سلسلة الهدى والنور ،   : األلباني  (  .قبل أولئك العرب    

النبي صلى اهللا عليه وسلم قد أسهمت بفاعلية ال مثيل لها في بناء الجيل القرآني الفريـد مـن                   
لذلك فـال    ) .  ١٤-١١ت ، ص    .د: قطب  ( به ، هذا الجيل الذي لم يتكرر في التاريخ          أصحا

إال بأن نأخذ اإلسالم المـصفى المبنـي علـى الكتـاب والـسنة             " سبيل إلى النصر والتمكين     
    ) .١/٢١٩سلسلة الهدى والنور ، : األلباني " ( الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح 

من فكر السلف الصالح ومن سلوكياتهم وتعامالتهم  و مما قاموا به من             تنهل التربية اإلسالمية    
أعمال وما قدموا من خدمات ، فتنهل من فكرهم التربوي اإلسالمي الذي نجده ممزوجاً في فقه                
الفقهاء و أدب األدباء ، وفكر المفكرين ، وفلسفة الفالسفة ، ثم في الفكـر التربـوي المـستقل       

  .ين لفالسفة التربية المسلم
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  :عناصر العملية التربوية : رابعاً 
اهتم الشيخ األلباني بعناصر العملية التربوية و أولى كالً منها عناية كبيرة ومن خـالل      

 : كتابات الشيخ يمكن الحديث عن العديد من األمور المتعلقة بتلك العناصر ومنها 
  

 : صفاته وواجباته  - المعلم -أ
 ال مهنة له ، أو وظيفة يشغلها أي شخص يعرف القراءة والكتابـة  لم تعد مهنة التعليم مهنة من    

و بعض المعارف الدينية و األدبية كما كان يحصل في الماضي بل أضحى التعليم من المهـن                 
المعقدة التي تحتاج إلى إعداد خاص لمن يشغلها في مؤسسات علمية متخصصة ، كالجامعـات      

العمليـة  قلـب  فالمعلم يمثل    ) ٤١٥ هـ ،    ١٤٢٣: مد  مح. ( والمعاهد العليا إلعداد المعلمين     
لتحقـق العمليـة    واالهتمام به مهم جداً     .  لها    الرافد األساس والمحرك الرئيس    وفهالتعليمية ،   

 و تبرز أهمية دور المعلم لحاجة المجتمع الملحة لـه ،            .التربوية أهدافها التي بنيت من أجلها       
، فحاجة الناس إلى المعلِّم فوق       معلِّم يتلقّى عنه، ويتأثر به     قد كان له فيها   فما من أحد منا إال و       

بارز وظـاهر، فتعلـيم      -  بالشكل األمثل  استثمر - ، ووجوده وأثره في حياتهم إن       حاجة كل
، إال أن نصيب المعلِّم      منهاجاً ً  معلِّماً ومتعلماً و  :  وإذا كان التعليم  .   ناجح يعني مجتمعاً ناجحاً   

، فهو أيضا مرب وقـدوةٌ وموجـه        منهج  ونه الوصلة بين المتعلم وال    فهو إضافة إلى ك   ،   أكبر
وقد أولى الشيخ األلباني      . وحده لمنهجلصفات التي قد ال تُوجد في ا      ومرشد إلى غير ذلك من ا     

ت بيـان صـفا   ، اهتماماً كبيراً ، وبعد البحث في تراث الشيخ يمكن  ) الداعية (المعلِّمرحمه اهللا   
 ، فقد قدم الشيخ األلباني العديد من التوجيهات التي يمكـن            دوره في العملية التعليمية   المعلم و   

من خاللها أن يرتقى المعلم بدوره ، ويتبوأ المكانة التي تحقق األهداف التربوية المنوطة بـه ،            
  -: وكانت تلك التوجيهات على النحو التالي 

  
  .حريصاً على تطبيق أحكامه  أن يكون المعلم فاهماً للدين و -١

فقد أكد الشيخ األلباني على أن المعلم يجب أن يكون فاهماً للدين حتى يستطيع أن يقوم الطالب                 
   ) ١/٨٨٠سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( . و يبين لهم الخطأ من الصواب 

  
  : أن يتصف المعلم بالتواضع و البعد عن حب الظهور والتفاخر واالدعاء -٢
األخالق األساسية التي يجب أن يتصف بها الداعية المسلم التواضـع           من  " ال الشيخ األلباني    ق

رد الساعي إليها والحريص    والبعد عن حب الظهور والتفاخر واالدعاء فإن هذه أدواء قاتلة تج          
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من أهلية الدعوة وتفقده سالحا ماضيا للنصر على أعدائها وتجعل عمله هبـاء منثـورا               عليها  
   ) .  ٩٣ ، ٩٢ت ، .د: األلباني  " ( ذ باهللاوالعيا

  
  : بالعلم وإخالص النية هللا تعالى  المعلم أن يتصف -٣

، ويتأكـد   ، ومن ذلك التعلُّم والتعليم   النية الصحيحة مطلوبةٌ في كل قربة يرجى ثوابها عند اهللا         
لـى مدافعـة   ، والنية تحتاج إلى مجاهدة في تحصيلها واستـصحابها، وإ       ذلك في علوم الشرع   

أضدادها ومفسداتها، والنية هي سبب قبوٍل وتوفيق، وحصول بركة وتسديد، وقد افتتح اإلمـام              
، وهي تدخل كمـا قـال اإلمـام         إنما األعمال بالنيات  البخاري وبعض األئمة مؤلفاتهم بحديث      
   )٦  هـ ،١٤٢١: الحنبلي ( الشافعي في سبعين باباً من أبواب الفقه 

، أو  ، ال مباهـاة العلمـاء   ن يتحرى بعلمه وتعليمه وجه اهللا تعالى والدار اآلخرة      فعلى المعلِّم أ  
 عن جابر بن عبـد اهللا أن النبـي           .، أو مداهنة األمراء    ، أو مجاراة األغنياء    مماراة السفهاء 

ال تعلَّموا العلم لتباهوا به العلماء وال لتماروا بـه الـسفهاء وال   ( :  صلى اهللا عليه وسلم قال  
و كما  .  ) ١/٩٣  هـ ،  ١٣٩٥ :ابن ماجه (   )يروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار       تخ

قال رسول اهللا صلى اهللا     :   أبي هريرة قال   من حديث   وغيره رواه الحاكم جاء في الحديث الذي     
من تعلَّم علما مما يبتغى به وجه اهللا تعالى، ال يتعلمه إال ليصيب بـه عرضـاً مـن           ( : وسلم
  . ريحها: وعرف الجنة )   ١/١٦٠ت ، .د :الحاكم (   )يا لم يجد عرف الجنة يوم القيامةالدن
 كثيراً من طالب العلم في عصرنا ال يتجهـون  أن لدكتور يوسف القرضاوي لعالمة ا قد بين ا  و

، أو ظـروفٌ     ، أو مجموع درجاتهم     آباؤهم لم بنية مبيتة، بل يوجههم إليه في صغرهم       إلى الع 
، ثم ال يلبثـون إذا        مثل أال يكون في البلد إال لون معين من الدراسة يفرض عليهم            خاصة بهم 

أدركوا أن يجدوا أنفسهم في معهد ديني، أو كلية شرعية، ولو خُير اليوم ما اختار هذا الطريق                 
ـ       ع فهذه دراسة بال نية، ألن النية مع االختيار، ولهذا ينبغي لمن وضعته األقدار في هذا الموض

أن يجدد نية صالحة ورغبةً صادقةً، وسيجد من العلم الذي يعيش في ظالله، وصـحبة أهـل                 
   )٩٨ ،٩٧  هـ ،١٤١٧: القرضاوي  (. الخير في سيره، ما يعينه على تصحيح النية

باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم        ( وقد بوب اإلمام الدارمي في كتابه السنن باباً بعنوان           
 طلبنـا هـذا   : (حدثني أبي عن مجاهد قال قال عبد اهللا بن األجلح ، و ذكر حديث      ) إلى النية 

   )١١٣ / ١ ،هـ ١٤٠٧:  الدارمي ) . ( العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق اهللا بعد فيه نية 
ــاال   ــوري ق ــسن والث ــن الح ــب ا :  وع ــا نطل ــى  كن ــا إل ــدنيا فجرن ــم لل                               لعل

  .  ) ٣٠٨ ،٣٠٩  ت.د :  ابن عبد البر . (رةاآلخ
العلـم  : " وقد أكد الشيخ األلباني رحمه اهللا  على ضرورة اإلخالص في طلب العلم حيث قال                

كان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه كما         إذا لم يقترن معه اإلخالص والنزاهة في األخالق       
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علم الناس الخير وينسى نفسه كمثـل       مثل الذي ي  ( : يشير إلى ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم         
 )المختارة( الطبراني والضياء المقدسي في      رواه(   " . )السراج يضيء للناس ويحرق نفسه      

   ) ٥،٦ هـ ، ص ١٣٩٦: األلباني . ( )  عن جندب وإسناده جيد
إذا كان الداعي مخلصاً و كان المدعوون كذلك ، فهناك يحـصل الوفـاق              : " وقد قال أيضاً      

سلـسلة الهـدى   : األلباني " . ( ق ، أما إذا كان أحد الفريقين غير مخلص فسيقع الفراق          والتال
   ) ١/٧٠والنور ، 

  
  :  أن يقوم  باإلصالح والتقويم بالحكمة والموعظة الحسنة -

  التقويم بالقوة من شأن الحاكم ، اإلصالح ال يكون إال بالبيان و البيان " قال الشيخ رحمه اهللا 
          ادع ِإِلـى سـبِيِل ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة       {  :قـال تعـالى  . رد الشيطان هو الذي يط  

نَةس١/٧٠سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم : األلباني  ( . "  ) ١٢٥ : النحل ( } الْح (   
سبيل االنتقاد  و ال يكون التقويم على      و قد بين الشيخ أن التقويم يجب أن يكون للتغيير لألفضل            

 للداعي أن ينتقد الناس انتقاداً مـن بـاب أن يـشفي    ال يجوز "  :حيث قال رحمه اهللافحسب ،   
و بذلك يوجه الشيخ رحمه اهللا إلـى        . غيظ قلبه ولكن ليصلح ما هم فيه من الخطأ واالنحراف           
موجهون من  و يستفيد المعلمون و ال    . تقويم المواقف و األشخاص و األفكار بالبرهان و البيان          

ذلك حيث يعمل كل منهم بتقويم المواقف و األشخاص إلصالح ما بهم من خطـأ و انحـراف                 
على أساس اإلصالح ال على أساس أن يشفي غيظ قلبه بهم و ال يكون هذا التقويم إال بالبيـان                   
والبرهان ، مما يساعد على توطيد العالقة بين المعلم و المتعلم والموجه و المعلـم و بعبـارة                  

   )  .١/٨٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( .  " أوسع بين طرفي عملية التقويم 
  
سلسلة الهدى والنـور ،     : األلباني  (  .  الصبر على المتعلمين و التناصح بالطرق الصحيحة       -
١/٨٢.  (   
  
   :التزام أدب الحوار و اإلقناع -

صحيحة أننا ال نرى سلطة شـرعية علـى   من عقيدتنا السلفية ال" قال الشيخ األلباني رحمه اهللا   
فلسنا مسيطرين على الناس لكننا نقـول  ) . لست عليهم بمسيطر   ( الناس فإن اهللا يقول لرسوله      

، ليس لك سـلطان بالـسيف تحمـل         ) ألق كلمتك وامشِ    ( الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة       
ويقينـاً  . فنحن نبين كلمتنـا  ،  ) الحق أبلج والباطل لجلج     ( الناس على رأيك وإنما على قاعدة       

هل تبناها الناس جميعـاً ؟    ) ال إله إال اهللا     ( كما هو الشأن بأحق كلمة على وجه األرض وهي          
سلـسلة  : األلبـاني  . ( فمن باب أولى أن ال يتبنى الناس جميعاً رأياً لهذا العالم أو لـذاك    . ال  



 ٦٠

فكل إنـسان يقـول     : "  آخر    الشيخ في موضع   وقال )  . ١/٢١٧النور ، شريط رقم     الهدى و 
و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا      ( رأيه بدون مانع إذا كان في حدود األدب دون غمز أو لمز             

و يمكن االستفادة مـن توجيـه         )  . ١/٨٨٠سلسلة الهدى والنور ،     : األلباني  ) . (الخيرات  
 على أسـس االحتـرام      الشيخ رحمه اهللا في إرساء قواعد الحوار بين أطراف العملية التعليمية          

والتزام أدب الحوار ، و تربية المتعلمين على هذا األساس من الحوار و احترام من يخالفنا في                 
  . الرأي و أن ال نحمل الناس على تبني آرائنا 

  
  :  تحري الصواب دائماً وعدم إتباع الهوى والمصلحة -
شر ما في الرجـل هـوى   .  جداً    إتباع الهوى محظور كبير    " أن    الشيخ األلباني رحمه اهللا    بين

لذلك أنصح المسلم إذا احتار بين قولين ، فيجب أن يبحث فـي          . متبع وإعجاب كل رأي برأيه      
األلبـاني  . ( حدود استطاعته عن دليل كل منهما ، ثم يتبع ما أداه الدليل سواء كان له أم عليه              

   )  .١/١٩سلسلة الهدى والنور ، : 
قُْل هـذه سـبِيلي     {  :العلماء الذين يمشون على قوله تعالى     : "  الشيخ في موضع آخر      و أكد 

، فعلى هـذا العـالم وذاك       )  ١٠٨ : يوسف ( }َأدعو ِإلَى اللّه علَى بصيرة َأنَاْ ومنِ اتَّبعني           
الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس ، فأينما انتهى به بحثه وقف عنده ، وطـرح         

 المعلم علـى    فيحث األلباني  .  )١/٣٩،  سلسلة الهدى والنور    : األلباني  . (وأخذ باليقين   الشك  
صل في هذا   تحري الصواب دائماً فيما اختلف فيه الناس و أن يكون البحث العلمي هو الذي يف              

 هذا هو الرافد األساس لتوجيه العالم و المتعلم إلى البحث العلمي            االختالف ، فكالمه رحمه اهللا    
الذي من خالله يمكن التغلب على المشكالت القائمة على أساس علمي مـن خـالل النتـائج                 و

  . الصادقة 
  
  : المرونة وعدم التعصب لشخص سواء من األحياء أو األموات  أن يتصف المعلم ب-
لذلك ندعو أن يكون هدف المسلمين دائماً وأبداً إتباع الكتـاب          : "  الشيخ األلباني رحمه اهللا      قال
. إن كان عالماً فرأساً يأخذ من الكتاب والسنة وإن كان غير عالم يسأل أهـل العلـم                  . سنة  وال

ا نمشي  هكذا كان سلفنا الصالح وهكذ    . دون أن يتعصب لشخص سواء من األحياء أو األموات          
ـ          : ممشاهم ، وهكذا قالوا       " . داع مـن خلـف      وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابت

و يمكن توظيف كالم الشيخ وتوجيهه من خالل         )  . ١/٧٣ الهدى والنور ،     سلسلة: األلباني  (
النصح بعدم التعصب لشخص مهما كان و دوام الصلة بين العالم و المتعلم من خـالل سـؤال         

  . أهل العلم 
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  : مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  -

،  لمهم ويربيهم ويعدهم للمستقبل   مراعاة الفروق بين طالبه وهو يع     ب ينبغي على المعلم االهتمام   
و مراعاة الفروق الفردية من األمور المهمة في العملية التربوية سـواء تمـت فـي مـدارس       

عيـة أن يعطـي      فينبغي على المعلـم والدا     .نظامية أو في مؤسسات تربوية أخرى كالمساجد        
يكون أنفع لهم في    ، وعقولهم وإدراكهم، ويمس حاجاتهم وواقعهم، و       ياتهمالناس ما يناسب مستو   

دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا كان المعلم األول صلى اهللا عليه وسلم يراعي ذلك في دعوتـه                
، فيوصـي    وتعليمه، حيث كانت تختلف وصاياه وأجوبته باختالف أحوال السائلين والطـالبين          

ن بعضهم بالعبادة وترك الشرك، وآخرين بالصالة والزكاة، وآخرين بحـسن الخلـق، وآخـري         
؟ فيجيـب    بمجانبة الغضب، كما أنهم يسألونه صلى اهللا عليه وسلم عن أي األعمـال أفـضل              

، ثم األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ويجيـب           بعضهم بأنه اإليمان باهللا ثم صلة الرحم      
آخرين بأنه الصالة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل اهللا، وآخرين بأنه إطعام الطعام                

   )١٨ هـ ،  ١٤٢٦ : حسن . ( ، وهكذا شاء السالموإف
ال يجوز للمسلم البصير في دينه      : " و هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه اهللا وحث عليه حيث قال             

نحـن  . أن يسوق الناس مساقاً واحداً ألن الناس يتفاوتون في منطلقهم وفي تمسكهم في دينهم               
: األلبـاني  ". (ما يتناسب مع وضعه ، ومع نفسه علينا البيان وعلى اآلخرين أن يأخذ كل منهم  

إن الناس ال يـساقون مـساقاً       : "  في موضع آخر     بينو   )  . ١/٧٠٧سلسلة الهدى والنور ،     
   )  .١/٩٣سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ." (واحداً في تعلمهم 

التربويـة، مراعيـاً    وهكذا ينبغي للمعلم أن يفيد من هذا الهدي النبوي في العملية التعليميـة و             
  ، ومن ذلك أيضاً أن يراعي طاقاتهم االستيعابية        اختالف األحوال والقدرات واألعمار واألنواع    

 قـال   :  حفص بن عاصـم قـال     فكما روى اإلمام مسلم من حديث       ،   ، فال يحدثهم بكل شيء    
ــول اهللا  ــلم  رس ــه وس ــلى اهللا علي ــل   : ص ــدث بك ــذبا أن يح ــالمرء ك ــى ب                  كف

   ) ١/١٠ت ، .د: مسلم  (  .ما سمع
  
  : حباط اإل وعدمتفاؤل الشعور بال -
، مع الرفق وإظهـار      ، وكمال اإلرشاد    في اإلصالح يعتمد على حسن التوجيه       المعلم ن دور إ

ليس مسئوالً عـن   هو   ، و وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة     ،   على المتعلمين    الشفقة والحرص 
، إن عليه إال البالغ والبيان مع حـرصٍ        ، أو الحقاً في عقبه     أن تثمر أمام عينيه   نتيجة جهوده   

اليوم في أبنائه الطالب قد يكـون       ، وليعلم أن ما يزرعه       ، والحساب على اهللا تعالى     وإخالصٍ
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بدمتأخر    و قـال الـشيخ رحمـه اهللا    فقـد  ، أو في صورة ما كان يتوقعهـا    صالحه في وقت              
ليست قضية مادية كاألمور االقتصادية فهم يمشون على منهج لمدة خمس سنوات مثالً ثـم               : "

ينتقلون إلى منهج آخر ، ولكن هذه األمور المتعلقة باألمور القلبية و التربوية ، فهنا علينـا أن                  
، ولنـا فـي     )   ١/٣٥٢ة الهدى والنور ،     سلسل: األلباني  ( " . نمشي لكن متى نصل ال نعلم       

،  ، وآمـن بـه لـوط        فالخليل إبراهيم عليه السالم كفر به أقرب الناس إليـه           ، ريخ أمثلة التا
 صـلى   أما النبي  .  إسحاق وإسماعيل ويعقوب وبنيه     ، اب اهللا لدعوته في ذريته من بعده      واستج

، واألباعـد    ، وآمن به بنوهم كعكرمة بن أبـي جهـل          كفر به ذوو القرابة   فقد  اهللا عليه وسلم    
، فهـو    في البذل والعطاء متجنباً الشعور باإلحبـاط       يجتهدلذا على المعلم أن     .  نكبالل وسلما 

 وقـد كـان الـشيخ    . ، وأجره على قدر ما بذل ال على قدر ما حـصل  مأجور على كل حال  
نقول الكلمة التي   " نحن  : األلباني يحث تالميذه بوجه خاص و الدعاة بشكل عام على هذا قائالً             

، ليس لك سلطان بالسيف تحمـل النـاس علـى    ) ألق كلمتك وامشي ( تنقل عن بعض الدعاة    
ويقيناً كما هو الشأن    . ، فنحن نبين كلمتنا     ) الحق أبلج والباطل لجلج     ( رأيك وإنما على قاعدة     

فمن بـاب   . هل تبناها الناس جميعاً ؟ ال       ) ال إله إال اهللا     ( بأحق كلمة على وجه األرض وهي       
                ة الهـدى   سلـسل : األلبـاني   ( . اك  جميعاً رأي لهـذا العـالم أو لـذ        أولى أن ال يتبنى الناس      

  )   ١/٢١٧والنور ،
  

  :مواصلة االرتقاء بالنفس 
ل الجمـود ، ألن  أن يستمر في البحث ألن العلم ال يقب "  على طالب العلم     قال الشيخ رحمه اهللا     
ولذلك فعلـى كـل     .  )٨٥ : اإلسراء ( } ِإالَّ قَليالً    وما ُأوتيتُم من الْعلْمِ   { : اهللا عز وجل يقول     

معلم هو طالب للعلم ومتفرد للعلم و متفرغ له أن ال يقنع بجهد فالن أو عالن سواء كان مـن                    
: األلبـاني   ( . البد أن يستمر دوالب العلم يدور و يمـشي          . المتقدمين أو كان من المتأخرين      

مهما بلغ الغاية   معلم يجب أن ال ينقطع عن طلب العلم         فال. )   ٦٥٤/ ١ة الهدى والنور ،     سلسل
،   فالعلم يتطور ويتقدم فيحتاج إلى الرصد والمتابعة، فالعلم بالتعلم          .  إذ ال غاية في العلم      ، فيه
 قال األلباني رحمه اهللا مشيراً إلى التطور فـي          ، ) ٧٦:  يوسف(  ) وفوق كل ذي علم عليم     (

كما ترون في العلم المادي ، ترون كل يوم عجباً ، لكن أيضاً             : " و العلم الشرعي    مادي  العلم ال 
حـديث  ( كذلك في العلم الشرعي فقبل ثالثين أو أربعين سنة من عاش ذلك العصر ، تسمعون     

، أبداً هذه اللغة ما كان المجتمع اإلسالمي إطالقاً يعرفهـا ،                 ) ضعيف أو رواه البخاري ومسلم     
و من  . )  ٦٥٤/ ١ة الهدى والنور ،     سلسل: األلباني  (  " ) .إن العلم يتقدم    . اقعي  فهذا المثل و  

هنا تشير عبارات الشيخ األلباني رحمه اهللا إلى ضرورة متابعة المعلم لكل جديد في تخصصه                
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و يقرر الشيخ األلباني أيضاً أن على المعلـم  . فضالً عن التمكن من مجاله الذي يقوم بتدريسه       
 على البحث في المناهج المقررة و العمل على تطويرهـا باسـتمرار و النظـر فـي     أن يداوم 

  : محتوياتها لمواكبة المتغيرات و الوقوف على األخطاء الموجودة أوالً بأول 
هذا كتابي السلسلة الصحيحة في كل يوم أعيد النظر فيه لماذا ؟            " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا      

وهذا كتاب آخر كتبت على غالفه ال يجوز طبعه ألنه بحاجة           . للعلم  ألنني ألفته في أول طلبي      
سلسلة الهـدى   : األلباني  ". ( إلى إعادة النظر مع أنني أستفيد منه فائدة كبيرة ، وأن متفرغ له              

مما تقدم يمكن االستفادة من كالم الشيخ رحمه اهللا تربوياً حيث يتـضح              )  . ١/٧٠٧والنور ،   
دوام البحث واالطالع وعدم االكتفاء بالجهد المبذول سابقاً واالسـتمرار          أنه يحث تالميذه على     

  .في مراجعة المناهج الموجودة بل إعادة النظر فيها دائماً 
  
  : حيح العقيدة بتص االهتمام -

) اإلسـالم الحـق     (  على الـدعاة إلـى       ن أهم شيء ينبغي   إ: " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا      
فَاعلَم َأنَّـه ال    (   :- تبارك وتعالى  – الدعوة إلى التوحيد وهو معنى قوله        االهتمام به دائماً هو   

   ِإلَّا اللَّه هكذا كانت سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم عمالً وتعليماً  ) . ١٩ : محمد () ِإلَه.  
ويبين الشيخ األلباني سوء حال واقع المسلمين في هذا الزمن بسبب سوء فهمهم لهـذه الكلمـة              

إن واقع كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية              : "  الطيبة قائالً   
األولى من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة ؛ ألن المشركين العرب كانوا يفهمـون ،                 

ال إلـه  : ولكنهم ال يؤمنون ، أما غالب المسلمين اليوم ، فإنهم يقولون ما ال يعتقدون ، يقولون             
 حقاً  –إال اهللا ، وال يؤمنون حقاً بمعناها ، لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين                  

 هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ، ثم  بتفصيل لوازم هذه الكلمـة   –
هــ              ١٤٢٢:األلبـاني   " . ( الطيبة باإلخالص هللا عز وجل فـي العبـادات بكـل أنواعهـا     

فقد أكد الشيخ رحمه اهللا على أنه ال يكفي أن يعنى الدعاة االسالميون بالـدعوة                ).١٧ -١١،  
 أن يكون مفهوماً في أصـوله       ر مفهوم لدى العامة ، ولكن يجب      إلى االسالم ، إسالماً عاماً غي     

 بـذلك إلـى أن   ويشير الشيخ األلباني ) . ١/٤٢٤سلسلة الهدى والنور ،    : أللباني  ( .وعقيدته  
دور المعلم ال يقتصر على الجانب المعرفي فقط و لكنه يتجاوز ذلك إلى تـصحيح المعتقـدات          

  .واالتجاهات و تقويم السلوك و تنمية الشخصية من جميع جوانبها المعرفية والنفسية
  
  
  



 ٦٤

  : عناية بإصالح الظاهر والباطن ال
إصالح الظاهر والباطن لما لكـل منهمـا   أكد الشيخ األلباني رحمه اهللا على ضرورة االهتمام ب   

تقرر عند العلماء المحققين أن هنـاك    : " على األخر من تأثير قوي حيث قال الشيخ رحمه اهللا           
ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن وأن لألول تأثيرا في اآلخر إن خيرا فخير وإن شـرا فـشر       

ــ    ــن ق ــسه ولك ــي نف ــسان ف ــه اإلن ــشعر ب ــد ال ي ــا ق ــك مم ــان ذل ــراهوإن ك                             د ي
لذا على المعلم أن يعمل باستمرار مـن أجـل          ) . ٢٠٦ هـ ،    ١٤١٣: األلباني   ( .في غيره   

إصالح باطن المتعلم وظاهره و أال يغلب واحداً على اآلخر فكل منهما يرتبط باآلخر ارتباطـاً           
 و اآلثـار  ية التـشبه عميقاً لسيكولوجوثيقاً ، وتعكس وجهة نظر الشيخ األلباني رحمه اهللا فهماً    

النفسية والتربوية المترتبة عليه ، حيث حض الشيخ على تميز الشخصية المسلمة و ضـرورة               
حفاظها على الهوية اإلسالمية التي تميزها عن باقي األمم ، من خالل الحفاظ علـى ظاهرهـا       

ويمكـن  . و عنوانـه    واالهتمام بإصالحه حيث أن إصالح الظاهر مهم كإصالح الباطن بل ه          
توظيف آراء الشيخ تربوياً من خالل العمل على توحيد الزي المدرسي حيث يعكـس نظريـة                
المساواة بين المتعلمين وتقوية انتمائهم للبيئة التربوية التي تجمعهم ، بيـد أن الحفـاظ علـى                 

النقياد للغزو  الظاهر يمثل حفاظاً على ثقافة المسلم حيث أنه يمثل أحد عناصر الثقافة ، وعدم ا              
  .الفكري والثقافي الغربي الذي تعاني منه الثقافة اإلسالمية والتربوية في مجتمعاتنا 

  
  :  المتعلم -ب

يعد المتعلم من المحاور المهمة التي تدور حولها العملية التعليمية ، لذا يعد االهتمـام بتربيتـه               
هتمام بكل ما من شأنه االرتقـاء       تربية صحيحة استثماراً للمستقبل ، األمر الذي يوجب معه اال         

بعقله وجسمه ووجدانه وبشكل متوازن ومتكامل ، وقد قدم الشيخ األلباني العديد من التوجيهات              
لطالب العلم يمكن من خاللها االرتقاء به وتحقيق ما نصبو إليه من أهداف يرجى إعمالها فـي                

  : المتعلم و من بين هذه التوجيهات والصفات 
  
  :  طلب العلم  الرغبة في-١

يجتمع من كان عنده رغبة في طلب العلم مع أهل العلم فـي مـسجد أو    : " قال الشيخ األلباني    
في مكان آخر فيتلقون فيه العلم في جلسات منظمة وهذا يحتاج إلى نوعية معينة من الناس من                 

لهـدى            سلـسلة ا : أللبـاني   ا. ( ذلك أن يكونوا راغبين في طلب العلم بطريقة رتيبة منظمـة            
   )١/٨والنور ، 
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  : االستعداد النفسي -٢
وقد وضح الشيخ األلباني أنه يجب أن يكون لدى المتعلم االستعداد النفسي من ذكـاء و حفـظ                

   )١/٨سلسلة الهدى والنور ، : أللباني (  .ونحو ذلك 
  
  
   :  التفرغ لطلب العلم -٣

 المتعلم الوقت و الفراغ الذي يساعده علـى         قد شدد الشيخ رحمه اهللا على أهمية أن يكون لدى         
   ) ١/٨سلسلة الهدى والنور ، : أللباني . ( االنتظام لطلب العلم 

  
  :واجبات المتعلم  

بعد البحث في تراث الشيخ األلباني استطاع الباحث من الوقوف على العديد من الواجبات التي               
  : في المتعلم و من بين هذه الواجبات أشار إليها الشيخ رحمه اهللا و أكد على ضرورة توافرها

  
   :  اإلخالص في طلب العلم-١

بين الشيخ أهمية اإلخالص في طلب العلم ، و أنه األساس في كل عمل يعمله المسلم ، فالمسلم                  
لو أخلص هللا عز وجل في عبادته وطاعته غفر اهللا له ما قد يحيط به من أخطـاء فكريـة أو                     

ن طالب العلم كان بخاري زمانه في الحديث ، وأبا حنيفـة فـي              و بالعكس ال ، فلو أ     . عملية  
وقَدمنَا ِإلَى ما  {  :الفقه ، ثم لم يكن في كل ذلك مخلصاً هللا تعالى فيصد ق عليه قول اهللا تعالى                

ـ   : األلباني  . (  ) ٢٣ : الفرقان ( }عملُوا من عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُوراً        ور سلسلة الهدى والن
 ،١/١٤٩ . (   
  
  : علم  العمل بموجب ال-٢

العلم بالنـسبة للعمـل كالوسـيلة       :  أولى الشيخ األلباني لهذه المسألة اهتماماً كبيراً حيث قال          
بالنسبة للغاية ، أو كالسبب مع المسبب ، فإذا حصل اإلنسان على السبب ولم يتوصل به إلـى                  

ة فقد يكون خسر تعبه في تحصيل الوسـيلة        المسبب أو حصل على الوسيلة ولم يصل إلى الغاي        
لـذلك ال  . التي لم يتوصل بها إلى المسبب ، والعلم مع العمل يجري مجرى الوسيلة مع الغاية           

.   يكون هم المتعلم العلم فقط و إال كان وباالً عليه ولكن ليقرن معه العمل ، فتعلمـوا لتعملـوا               
 وقد بين الشيخ أن عمل المتعلم بما يعلم يساعد           ) .١/٢٦٠سلسلة الهدى والنور ،     : األلباني  ( 

  ) . سلسلة الهدى والنور ، الصالة على النبي : األلباني ( على تقدم المسلمين 
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   : الخبرات السابقة االستفادة من -٣

على طالب العلم أن يستفيد من العلماء السابقين فإن أي علم ال يمكـن أن يتـسلق إليـه دون                    
 في هذا العلم ، فقبل كل شيء يجب على طالب العلم أوالً أن يدرس العلم                االستفادة ممن سبقوه  

: األلبـاني   ( .  نظرياً و عملياً     ا العلم على عالم متمكن فيه تمكناًً      دراسة نظرية وأن يدرس هذ    
  ) ٦٣٦/ ١ة الهدى والنور ، سلسل

  
  :  االستمرار في طلب العلم -

ن يستمر في البحث ألن العلم ال يقبل الجمود فقد          قال الشيخ ناصر رحمه اهللا على طالب العلم أ        
لذلك فعلى كل طالـب     .  ) ٨٥ : اإلسراء ( }وما ُأوتيتُم من الْعلْمِ ِإالَّ قَليالً       { : قال اهللا تعالى    

للعلم  و متفرغ له أن ال يقنع بجهد فالن أو عالن سواء كان مـن المتقـدمين أو كـان مـن                       
ة الهدى والنـور ،     سلسل: األلباني  ( . دوالب العلم يدور و يمشي      البد أن يستمر    . المتأخرين  

٦٥٤/ ١   (  
  
  : المرونة وعدم التعصب -

على طالب العلم إن كان يعتقد أن الذي يسأله من أهل العلم أن             : قال الشيخ األلباني رحمه اهللا      
ن كثيـراً مـن     يبادر إلى تنفيذ ما طلب منه ، وإذا بدا له رأي أو جواب أصح منه تراجع ، أل                 

  ) ٩٣/ ١ة الهدى و النور سلسل: األلباني ( . العلماء تراجعوا عن أقوالهم 
  

  : االلتزام بآداب العالم و المتعلم 
شدد الشيخ رحمه اهللا على أهمية التزام المتعلم باألخالق واآلداب و ذكر العديد من آداب العلم                

  :  اب في األمور التالية  والتعلم وحث على االلتزام بها ويمكن إجمال هذه اآلد
  
  :  احترام العلماء و توقيرهم -

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يـوقر     ( : ذكر الشيخ األلباني قول النبي صلى اهللا عليه وسم          
: الهيثمـي   (  ) حسن وإسناده الكبير في والطبراني أحمد رواه ( )كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه     

رواه : و أقـول    . ( ) رواه الحاكم بإسناد حـسن      : اني  وقال األلب  ) ( ٢/١١٥٣هـ ،   ١٤١٢
              الـشيخ رحمـه    ثـم ذكـر   .  )و أخرجـه القـضاعي       والعسكري يعلى وأبوأيضاً الترمذي   

كما يجب على الكبير أن يرحم الصغير فيجب على الـصغير أن يـوقر الكبيـر ،      : " أنه  اهللا    
ن عنده علم فحينئذ يجب علـى اآلخـرين أن          والكبير يدخل فيه من اتصف بالسن الكبير ثم كا        
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ـ       سلـسلة الهـدى                        : ني  األلبـا  ( .ين االعتـراف بفـضل علمـه        يجمعوا بـين تـوقيره وب
  )١/٣١٥والنور ، 

  
   : التثبت في المسائل العلمية  -
نـزلتهم   الشيخ األلباني رحمه اهللا على طلبة العلم أن يقدروا ألهل العلم قدرهم وجهدهم و م          أكد

و أن ال يتقدموا بين أيديهم ، و ينبغي عليهم الرجوع إلى أهل العلم و العلماء ، وإذا مـا سـئل     
سلـسلة  : األلبـاني   . ( العالم فال يتقدم الطالب و يجيب عنه ، وإنما يترك له المجال ليجيـب               

ــدى ــور ، اله ــالى   ) . ١/٣٩٧ والن ــال تع ــذِّكْرِ ِإن كُنــ   {: ق ــَل ال ــَألُواْ َأه فَاستُم                              
   ونلَمفأهل الذكر عليهم البيان و من سواهم عليهم السؤال عن البيـان            )  ٤٣ : النحل(  }الَ تَع

فحينئذ ، حينما ينطلق المجتمع اإلسالمي بعلمائه وبغير علمائه في هذا الحدود تستقيم حياتهم و               
سلمين اليوم ، فيجب على كل فرد مـن أفـراد           كما هو واقع الم   ، إن خالفوا اضطربت حياتهم     

المسلمين أن ينظر إلى نفسه ، إن كان يرى في نفسه أهلية العلم فسئل فعليـه أن يجيـب و إن            
كان يعرف من نفسه أنه ليس من أهل العلم فحذار أن يتكلم بما ال علم عنده و عليه أن يصمت                    

   ) . ١/٤٥٤ور ، سلسلة الهدى والن: األلباني . ( أهل العلم ن يسأل وأ
  

   :   تقارب الطلبة في مجلس العلم -
قال الشيخ ناصر الدين رحمه اهللا يجب على طلبة العلم التقارب في الحلقة وعدم التباعد فهـذا                 
التقارب في الظاهر يؤثر في الباطن وقد حث عليه النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي أحاديـث       

م يأمر الناس أن يجتمعوا فـي مجلـس العلـم و أن          فقد كان النبي صلى اهللا عليه وسل      . كثيرة  
يتضاموا ألن هذا التضامم البدني يؤثر في تضامم القلوب و التحابب الذي البد أن يكون متحققاً                

  )سلسلة الهدى والنور ، أدب المجالس : أللباني ا. ( في كل قلب كل مسلم 
  
  :  تقارب الطلبة من المعلم -

 على طلبة العلم أن يكونوا قريبين من المعلم الـذي يتـولى             قال الشيخ ناصر الدين رحمه اهللا     
سلـسلة  : األلباني . ( فبعد الطلبة عن المعلم يورث الكبر في نفس المعلم . تعليمهم و توجيههم    

    )١/٤٤٥الهدى والنور ، 
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  :  أن يلتزم الطالب بمجلسه -
لسه ليجلس مكانه وبالتالي ال يجوز      ال يجوز للمسلم أن يقيم أحداً من مج       : قال الشيخ رحمه اهللا     

لمن كان جالساً في المجلس أن يقوم بوازع من نفسه للداخل في المجلـس وهـذا لـيس أدبـاً            
  ) ٨/ ١ة أخالق المسلم ، سلسل: األلباني (  .إسالمياً و إنما األدب هو التفسح في المجالس 

  
  :  الجلوس حيث انتهى به المجلس -

 القادم أن يجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان هناك سعة وفراغ             على: قال الشيخ رحمه اهللا     
فهـذه اآلداب تميـز     . وأما في حالة عدم وجود سعة فعلى الجالسين أن يفسحوا في المجالس             

المسلمين عن اآلداب االرستقراطية واألجنبية التي تمثل طبيعتهم وأخالقهم ، فواجب المسلم أن              
يه وسلم ومن ذلك هذا التوسع و االنتهاء في المجلـس وبهـذا             يقتدي بآداب النبي صلى اهللا عل     

   ) ٨/ ١ة أخالق المسلم ، سلسل: األلباني ( . يحقق المنفعة في مجالس العلم والفقه 
  
  
  :  عدم التفريق بين الجالسين -

على القادم عدم التفريق بين اثنين و المقصود هنا أنهما إذا كانا يجلسان فـي مكـان خـاص                   
ة سلـسل : األلبـاني  ( . ضهما البعض وإنما على القادم أن يجلس على يمين أحدها     ويسران لبع 

  ) ٨/ ١أخالق المسلم ، 
  
  ) : غرفة الصف (  مواصفات مجلس العلم -

خير مجالس العلم أوسعها ،     : أوضح الشيخ األلباني أن مجلس العلم يجب أن يكون واسعاً فقال            
واسعة وهو من باب اتخاذ الوسائل التـي تيـسر          أي ينبغي أن تكون مجالس الوعظ واإلرشاد        

لطالب العلـم العلـم ، فـالمجلس الواسـع يـشجع الكثيـر مـن النـاس علـى حـضور                                          
  ) ٨/ ١ة أخالق المسلم ، سلسل: األلباني (  .مجالس العلم 

  
  : ج ا المنه-ج

ي يستمد أسس بنائه و مكوناته ،       من األسس التعليمية المهمة للتربية ، نشأة المنهج التعليمي الذ         
واختيار محتوى المنهج ، و سبل التنفيذ والتقويم من مختلف أصوله ، ويعكس المنهج تفاعـل                

و أي تغير أو تطور في تلك       . تلك األصول داخل نظام التعليم ، و مؤثرات فعلها في مكونات            
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ــده        ــائل تجديـ ــنهج التعليمـــي ، و تمـــده بوسـ                             األصـــول تنتقـــل إلـــى المـ
    )٤١٥ هـ ، ١٤٢٣: محمد ( . و تطويره 

وقد مر المنهج التعليمي بتغييرات و تطورات ، حتى أصبح ينظر إليه اليوم على أنـه ، كـل                   
تعلم يخطط له ، ويوجه بواسطة المدرسة ، سواء نفذ بطريقـة فرديـة أو جماعيـة ، داخـل             

   )١٢ م ، ص ١٩٨٤: ن لبيب و آخرو. ( المدرسة أو خارجها 
و يمثل المنهج أحد عناصر العملية التربوية وأحد ركائزها الرئيسة ، و مـن خاللـه تحقـق                  
أهدافها في المتعلمين ، و للشيخ األلباني بعض التوجيهات المتعلقة بالمنهاج فقد أشار رحمه اهللا               

ه األحاديث قـد    إلى ضرورة تصفية المناهج من األحاديث الضعيفة والموضوعة ، حيث أن هذ           
مألت كتب التفسير والحديث والسلوك واألخالق ونحو ذلك ، و من ثمـرات هـذه التـصفية                 

التقريب بـين المـسلمين و الثقـة بمـا يبنـى علـى النـصوص الـصحيحة مـن أحكـام                                        
    )١/٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني . ( وآراء 

وير المناهج باسـتمرار و النظـر فـي محتوياتهـا لمواكبـة      كما حث الشيخ األلباني على تط     
هـذا  : المتغيرات و الوقوف على األخطاء الموجودة أوالً بأول ، حيث قال الـشيخ األلبـاني                

كتابي السلسلة الصحيحة في كل يوم أعيد النظر فيه لماذا ؟ ألني ألفته في أول طلبي للعلـم ،                   
بعه ألنه بحاجة إلى إعادة النظـر ، مـع أننـي            وهذا كتاب آخر كتبت على غالفه ال يجوز ط        

    )١/٩٠١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني . ( أستفيد منه فائدة كبيرة ، وأنا متفرغ له 
  

  : الوسائل التعليمية 
 تولي التربية الحديثة الوسائل التعليمية اهتماماً كبيراً ، لما لها من دور في إكـساب المعرفـة                 

تلك الوسائل التي تشرك أكثر من حاسة من حواس المتعلم في إكـساب             . وتوصيلها للمتعلمين   
، فهي كل ما يستخدم من أدوات ، حسية معينـة ،             ) ٨٣ هـ ،    ١٤٢٤: القاضي  . ( المعرفة  

فتعمل على استثارة العديد     ) ١٣٩ هـ ،    ١٤١٧: ناصر  . ( بغية إدراك المعاني بدقة وسرعة      
ـ   " من الحـواس فكلمـا     ي يـستخدمها المـتعلم كـان تعلمـه أسـرع                       كثـرت الحـواس الت

   ) .٢ م ، ١٩٨٢: قسطندي . ( وأثبت 
و االهتمام بالوسائل التعليمية موجود قديماً ، وكان قدماء المصريين ، و األغريق ، يستخدمون               

 ،  و استخدم الرومان الوسائل و األلعاب لتسهيل عملية التعلـيم         . الرسوم واألشكال التخطيطية    
ثم جاء العرب الذين استعملوا المشاهدة والتجربة كوسيلة للتعلم والتعليم و بـث روح الكـشف             

، هذا وللتربية اإلسالمية الـسبق فـي مجـال     ) ١٤٠ هـ ، ١٤١٧: ناصر . ( لدى الطالب  
اإليضاح بالمحسوس و استخدام الوسائل التعليمية في الموقف التربوي ، سواء كان ذلك منـذ               
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قرناً على يد المربي األعظم محمد صلى اهللا عليه وسلم أو علـى أيـدي علمائنـا    أربعة عشر   
فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          ) ٨٤ هـ ،    ١٤٢٤: القاضي  . ( المربين المسلمين   

يستعمل الوسائل التعليمية الممكنة لتقريب الحقيقة وتصويرها للصحابة رضـوان اهللا علـيهم ،             
 شكلها أمامهم ، فقد كان يتحدث يوماً عن الحق والباطـل ، ووضـوح          برسم صورتها و إبراز   

الحق واستقامته ، واعوجاج الباطل وانحرافه فاستعمل الرسول صلى اهللا عليه وسـلم رسـماً               
كما  ) ٣١٣ م ،    ١٩٩٣: علي  . ( على األرض ليصورها للصحابة فيسهل عليهم فهم مقصده         

خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عود قال    اهللا بن مس    عبد روي اإلمام أحمد من حديث    
خطا ثم قال هذا سبيل اهللا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيـد                     

ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال    وأ (متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ           
، وكمـا روى   ) ٤٣٥ / ١ ت ، .  د : بن حنبـل  . ( ) تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله  

 رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم           األشعري أبي موسى من حديث    البخاري   اإلمام
ــال  ــابعه    :ق ــين أص ــبك ب ــضا وش ــضه بع ــشد بع ــان ي ــؤمن كالبني ــؤمن للم                                  الم

غيره بسند صحيح من حديث     وكما روى ابن حبان و     ) ٨٦٣ / ٢  هـ ،  ١٤٠٧: البخاري  . ( 
أنا وكافل اليتيم في الجنـة هكـذا         :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قا : سهل بن سعد قال   

و ممـا سـبق يتبـين        ) ٢٠٧ / ٢  هـ   ١٤١٤ :  ابن حبان   .  (وأشار بالسبابة والوسطى    
ـ   استخدام النبي صلى اهللا عليه وسلم من خالل الوسائل          اني المحسوسة من أجـل تقريـب المع

  . األفكار للسامعين و
أما علماء المسلمين الذين كان لهم السبق في اسـتخدام الوسـائل التعليميـة و الحـث علـى                   
استخدامها فمنهم الحسن بن الهيثم فقد كان يخرج بتالميذه إلى الطبيعة حيث كان يصحبهم إلى               

ما العالم العربـي   بركة ماء فيغرس فيها قصبة موضحاً لهم نظرية انكسار الضوء في الماء ، أ             
المسمى باإلدريسي و هو أعظم مؤلف جغرافي في العصور الوسطى ، فقد رسم ما يزيد عـن            

   ) .١٠٣١م ،١٩٦٠: ابن خلدون . ( سبعين خريطة موضحاً بها مواقع البلدان 
 وقد برز أيضاً اإلمام الغزالي حيث اتصفت طريقته في التدريس بالطريقة االسـتقرائية فـي               

ــا ، وا ــى                                         معظمهـ ــسوس إلـ ــن المحـ ــال مـ ــا االنتقـ ــت بأنهـ ــي عرفـ لتـ
   ) .٣٣ هـ ،  ١٤٠٨: حمدان . ( المجرد 

ضرورة استخدام الوسـائل  \ومن بين علماء المسلمين في العصر الحاضر و الذي أكد على ص  
أللباني رحمه اهللا فبعد النظـر  التعليمية لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من العملية التعليمية ، الشيخ ا    

                              في تراث الـشيخ رحمـه اهللا نجـد أنـه تحـدث عـن العديـد مـن الوسـائل التعليميـة                       
  : و دورها وبين أهميتها في تعليم و من بين هذه الوسائل التي أشار إليها 
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  :  الصور -١
ة ، ولكنها كانت صـوراً ثابتـة ثـم     الصور كوسيلة تربوية ظهرت في عصر النهضة األوربي       

أصبحت بعد ذلك صوراً مجسمة ، ومن ثم صور شرائح ، بحيث يمكن نقلها على شاشة معينة                 
في عصرنا الحاضر ، كما يمكن أن تصبح صوراً مكبرة أيضاً ، وقد استخدمت هذه الـصور                 

 ، ونقل المعلومـات     الثابتة ، وال تزال تستخدم لتدريب األطفال على التفكير ، وإثارة اهتمامهم           
لهم في المكان الذي يدرسون فيه ، دون مشقة السفر إلى المكان المراد دراسـته ، فبواسـطة                  
الصور يصبح البعيد قريباً و بسهولة ووضوح و سرعة و دقة و عوضاً عن عمل رحلة إلـى                  

مفيداً مكان بعيد ، يمكن عرض صور لهذا المكان ، فيوفر المعلم الوقت والجهد ، ويقدم عمالً                 
   ) ١٤٦ هـ ، ١٤١٧: ناصر . ( وواضحاً لتالميذه 

و قد تحدث الشيخ األلباني عن حكم استخدام هذه الصور و التماثيل المجـسمة للطـالب فـي               
  -: العملية التعليمية حيث أباح ذلك و لكن بشروط هي 

  . أن تكون المعرفة التي ستقدم للطالب ضرورية -  
  .خدامها غير معروفة للطلبة الذين ستعرض لهم  أن تكون الصور التي يتم است-  

.          أن ال تبقى هذه الصور دائماً ظاهرة و إنمـا عنـد حاجـة االسـتعمال والـتعلم                 -
    )١/١٦٩سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم : األلباني ( 

  
  :  األلعاب -٢

أبـاح النبـي    : " هللا  بين الشيخ رحمه اهللا أهمية استعمال األلعاب في التعلم حيث قال رحمـه ا             
صلى اهللا عليه وسلم للبنات أن يتعاطين اللعب التي هي صور ،وكان هناك حكمة واضحة من                
هذه اإلباحة ، كما دل عليه حديث عائشة ولعب بناتها ، والحكمة من ذلك هي أن تتمرن البنت                  

ا الحـديث   أخذنا من هـذ   . في بيت أهلها على شيء مما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل             
جواز بعض الصور التي يترتب على استعمالها مصالح لألمة ، دون أن يترتب من وراء ذلك                
أية مفسدة ، وحديث آخر وهو حديث الربيع بنت معود و هي من صحابيات رسول اهللا صـلى              

كنا نصنع لألطفال الصغار اللعـب مـن العهـن          : اهللا عليه وسلم حيث قالت رضي اهللا عنها         
سلـسلة الهـدى                   : األلبـاني   . ( ن الطعام والـشراب حتـى زمـن اإلفطـار           نشغلهم بها ع  

   )١٧٥ / ١والنور ، 
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  :  التلفزيون و الفيديو -٣
والتلفزيون وسيلة سمعية بصرية من الوسائل الحديثة جداً ، ويمتاز التلفزيون بـأن صـورته               

لتلفزيون هـو أكبـر القطاعـات ،        تصل إلى كل فرد من أفراد المجتمع ، وقطاع المشاهدين ل          
وكثيراً ما يستخدم التلفزيون كوسيلة تربوية ثقافية تعليمية ، و يبث في معظم هذه األيام برامج                
تربوية تعليمية خاصة في معظم البلدان ، التي يوجد بها محطات تلفزيونية ، و هناك محطـات     

كثيـر مـن المعاهـد الكبيـرة     خاصة في بعض البلدان للبث التربوي ، ويسمى بالتلفزيون ، و 
والمتقدمة والجامعات الحديثة لديها محطات تلفزيونية تبث مـن خاللهـا برامجهـا التربويـة               
والتعليمية ، وهذه الوسيلة الحديثة مفيدة و سريعة التأثير على األفراد ، و تقـدم علـى نطـاق     

ـ             شون التجربـة ،    واسع لمجموعة كبيرة من التالميذ ، وتجسد المادة وتجعل المـشاهدين يعي
وينفعلون بالمواقف ، ويتعلمون بأسرع وسيلة ، و كلما قدم الرنامج التربوي بدقـة و إتقـان ،                 
كانت فائدته كبيرة وواسعة ، ومن مزايا التلفزيون التربوي ، أنه يقدم الموضوع ، و كأنه واقع                 

                     هــ  ١٤١٧: ناصـر   . ( يعيشه المشاهد ولذا يرسخ فـي ذهنـه ، و يطـول تـذكره لـه                 
 ،١٤٧ ، ١٤٦(   

و قد نبه الشيخ األلباني رحمه اهللا إلى ضرورة استخدام هذا التلفزيون التربوي فـي العمليـة                 
  :التعليمية و تحدث عن الفوائد التربوية المترتبة على استعماله حيث قال 

 االستغالل مـصالح     لو أن التلفاز استخدم من إدارة تهتم بأحكام الشريعة لترتب من وراء هذا            
اضرب على ذلك مثاالً هاماً جداً له صلة بواقع األلوف المؤلفة من المـسلمين ،         . جمة وكثيرة   

الذين يحجون إلى بيت اهللا الحرام ثم يعودون ويصدق عليهم قول األعرابي الذي قال لـصاحبه     
ـ       ) وما حججت ولكن حجت اإلبل      ( بعد أن رجع من الحج       تعداد ، ألنهـم ال يـستعدون االس

المطلوب لمثل هذه الفريضة ، فلو أن دولة إسالمية تبنت هذا التلفاز لتعليم المـسلمين بعـض                 
الواجبات التي ال يمكن أن يتعلمها كل المسلمين إال بواسطة ما ابتلوا به وهو التلفاز ، وهو أن                  

 لـو جلـسنا     فهنا يتعلم من ينظر إلى التلفاز أحكاماً      . يختاروا رجالً عالماً يصف أعمال الحج       
نحن الذين ندرس الفقه أحياناً شهوراً طويلة نعلمهم ، ال يجدي ذلك اإلجداء الذي يجديـه هـذا          
المنظر الذي يرونه في التلفاز و على ذلك فقس ، فلو أعطت الدروس في التلفاز لكان خيرهـا               

    )١/١٧٥سلسلة الهدى والنور ،: األلباني . ( خيراً محضاً ال يخالطه شر مطلقاً  
فزيون وبرامج األطفـال وهـي   للت لبيان كيفية االستفادة من اساًالذا فقد وضع الشيخ األلباني أس 

تحتاج إلى اجتماع مجموعة من علماء الشرع و علماء التربية لدراسة هـذه             " أن هذه البرامج    
 األلباني( . الشرع  البرامج في ضوء الشريعة و من ثم الخروج باألمور التي تفيد و ال تخالف               

   )١/١٣٦سلسلة الهدى والنور ، : 
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  : ) المسجالت (  الهاتف و الوسائل المقربة لألصوات -٤

والهاتف و المسجالت الصوتية وسائل سمعية فقط ، ولكنها مهمة جداً في الشؤون التربويـة ،                
إذ أنها وسيلة سهلة االنتقال وواسعة االنتشار ، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر بسهولة ويـسر                 

ويمكن لعدد كبير من التالميذ سماعها ، كما يمكن إعادة أي مقطع هام من المقاطع المـسجلة  ،  
على الشريط ، ثم يمكن أن تنقل على أكثر من شريط و توزع و يمكن كذلك حذف أو إضـافة              

وهـذه  . بعض المعلومات التربوية والثقافية الهامة ، في أي موضوع من مواضـيع التربيـة               
 األخرى  و من مخترعات القرن العشرين ، ولم تكن موجودة  فيما مـضى            الوسيلة حديثة هي  

، ولكنها في هذه األيام من الوسائل الهامة ، والمستعملة بكثرة ، وكثيراً ما يستعمل المكفوفـون   
آالت التسجيل في تسجيل محاضراتهم ، و سماعها ، و إعادتها و تكرارها حتـى يحفظوهـا ،       

مع ، و تفتح المجال أمامه للتخيل ، وتحثه على التفكير و االسـتنتاج        وتساعد هذه الوسيلة المست   
فقد استخدم الباحث هذه الوسيلة في بحثه هذا حيث          .  )١٤٧ ، ١٤٦ هـ ،    ١٤١٧: ناصر  ( 

أن الشيخ األلباني ترك تراثاً كبيراً من األشرطة المسجلة التي تحوي على الكثير مـن آرائـه                 
ومن خالل هذه األشرطة عمت االستفادة من تراث الـشيخ ،            . الشرعية والتربوية و الحديثية   

حيث تمت فهرسة هذه األشرطة على يد أحد تالميذ األلبـاني ويـدعى محمـد بـن محمـد                             
فتعتبر المسجالت الصوتية من الوسائل التعليمية المفيدة ، ويقـف          . األزلي األثري   ) أبو ليلى ( 

حيث أن من الوسائل المقربة لألصوات وبـه تعـم الفائـدة      ) الهاتف  ( إلى جانب هذه الوسيلة     
فهـي  ) " الوسائل المقربة لألصـوات     ( باإلضافة إلى اإلذاعة حيث أنها أيضاً من نفس النوع          

وسيلة سمعية مهمة جداً ينطبع عليها ما قيل في المسجالت الصوتية ، كوسائل تربوية وتعليمية               
 ورخيصة التكاليف ، فأجهزة الراديو منتشرة في كل         ، ولك زيادة على ذلك فهي بعيدة المدى ،        

. مكان ، والوسيلة السمعية عادة توثر تأثيراً كبيراً في المستمع ، كما هو الحال في المسجالت                 
و باإلضافة إلى ذلك فإن أثر اإلذاعة في المستمعين سريع و عام ، وهي من الوسائل التربوية                 

 وتقدم كثير من اإلذاعات بـرامج تربويـة و تعليميـة            السريعة و المفيدة في كل المجتمعات ،      
افظـة ،  مـستوى القطـر ، أو البلـد ، أو المح   خاصة ، كما أن هناك إذاعة تربوية تبث على  

وإذاعة أخري مدرسية تبث على مستوى اإلذاعة الواحدة ، ولسهولة استعمال أجهزة الراديو ،              
، تنشر بواسطتها تعليماتها و نظمهـا ،        فأن بإمكان أي مدرسة أن تعمل إذاعة مدرسية محلية          

   )١٤٧  هـ ،١٤١٧: ناصر ". ( ومواد تربوية و تعليمية و خلقية ذات فائدة للتالميذ 
رحمه اهللا تعالى أهمية استخدام الهاتف والوسائل المقربـة لألصـوات   األلباني  بين الشيخ   و قد   

يقة و وسيلة لتلقي العلـم وهـي        شرع اهللا عز وجل طر    : ل رحمه اهللا    افي العملية التعليمية فق   
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أصبحت حقيقة واقعة بسبب وجود الوسائل المقربة لألصوات مثـل الهـاتف فتكثـر األسـئلة      
،  ) ١/٨ سلسلة الهدى والنـور،   : األلباني  . ( بواسطة الهاتف ويتعلم الناس ما هم بحاجة إليه         

، حيـث قـام   ) ألصـوات  الهاتف و الوسائل المقربة ل( وقد قام الباحث باستخدام هذه الوسيلة  
الباحث بعقد مجالس علمية و محاضرات لعلماء من الخارج  ، من بين هؤالء العلماء الـشيخ                 
العالمة مصطفى العدوي حيث تحدث عن قضايا مهمة تفيد األمة ، وتحدث الشيخ محمد حسن               
يعقوب عن التزكية والتربية ، وتحدث الشيخ محمد حسان عن النصر والتمكـين للمـرابطين               

الـشيخ األلبـاني عـن    عبد العظيم بدوي تلميذ  ث الشيخ الدكتوردعلى ثرى فلسطين ، كما تح    
تم عقد محاضرات للنساء حيث تحدث الشيخ وحيد بالي عن صفات األخت            و   .صفات المسلم   

وقد كان لهذه المحاضرات األثر الكبير فـي نفـوس الحاضـرين حيـث أنهـم ال              . الملتزمة  
ود المغلقـة  لماء مباشرة و بمثل هذه الوسائل استطعنا أن نتجاوز الحد    يستطيعون لقاء هؤالء الع   

ننهل من علمهم باإلضافة إلى جهد هؤالء العلماء حيث نـربطهم بواقـع   لنتواصل مع العلماء و  
المسلمين في فلسطين ، ومن هنا يتبين لنا مدى الفائدة الكبيرة من هذه الوسـائل فـي التربيـة            

  . والتعليم 
  
  
  :  الصحافة -٥

الصحافة وسيلة تربوية مؤثرة على األفراد و الجماعات على السواء ، إذ أنها تخـدم               " وتعتبر  
التربية و تنقل التراث ، فهي أيضاً وسيلة هامة لالتصال ، وعن طريـق الـصحافة الحديثـة                  

والصحافة كوسيلة نقل تقـسم إلـى       . يتصل رجال الثقافة والفكر والعلم  بكافة أفراد المجتمع          
ع مختلفة فمنها ما هو سريع ، يعتمد على نقل الخبر والحادثة ، مع نقـل أفكـار تربويـة                    أنوا

و منها ما يعتمد على التحليـل     . وتثقيفية سريعة و بسيطة ، وهذا ما تعنى به الصحافة اليومية            
و منهـا مـا     . والبحث ، وتقديم األفكار بترو بعد فحص و تدقيق وهذه الصحافة األسـبوعية              

الثقافة ، و نقل التراث التاريخي والحضاري ، و يهتم بالعملية التربوية والتعليمية             يقتصر على   
وهذه هي الصحافة الشهرية و الفصلية ، و هذا النوع األخير من الصحافة هو مـن الوسـائل                  
التربوية الهامة في هذا العصر ، إذ أنه يقدم األفكار و النظريات و األبحاث العلمية الحديثـة ،                

 هـ  ١٤١٧: ناصر  . ( العمق الفكري و الثقافي و التربوي فيها أكثر دقة و أعم فائدة             و يكون   
، ١٤٥(  .   

وقد بين الشيخ األلباني مدى حاجة المعلم إلى هذه الوسيلة ، فمن خاللها يعـرف مـا يـدور                   
لذا على المعلم أن يطلع على كل ما يصدر في هذا الزمـان حتـى يلـم بـأحوال                   . بالمجتمع  
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الخاصة من أهل العلم البد من أن يطلعوا على كل مـا            : " و شؤونه فقد قال األلباني      المجتمع  
فكما في الفقه فال يجوز للرجـل       . يصدر في هذا الزمان حتى يكونوا ملمين بأحواله و شؤونه           

".  اإلفتاء و هو ال يعرف أحوال زمانه ، و معرفة أحوال الزمان يتطلب منه أن يقرأ كل شيء                   
و قد أكد الشيخ رحمه اهللا و بسبب كثرة مـا            )  . ١/٦١٩ سلسلة الهدى والنور ،   :  األلباني( 

أن عامة الناس ال ينبغي أن يقرأوا       " ينشر اآلن من مبادئ هدامة و أفكار منافية للشريعة على           
فقد قيد الشيخ ضرورة اإلطالع على الصحافة للخاصـة     . إال ما ينفعهم و ليس فيه ما يضرهم         

أما العامة من الناس فعليهم أن يقرأوا كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه                من أهل العلم    
سلسلة  : األلباني( . " خوفاً من تأثرهم بهذه المبادئ الهدامة       . وسلم ، و أقوال السلف الصالح       

   ) ١/٦١٩ الهدى والنور ،
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  : أولويات اإلصالح التربوي : خامساً 
  
  :  المعتقد أوالً -أ

والعبودية هي البداية و النهاية والوسط في حق كل إنسان و في حق كل تـصرف                إن التوحيد   
ولذلك فهي كالماء لألحياء و كالهواء لإلنسان و كالروح للحي تتغلغل في األجزاء واألعـضاء               
وفي المقاصد و األعمال ، ومن هنا فإن الربانيين يعتبرون التركيز علـى معـاني العبوديـة                 

 )  ٢٦٣ هــ ،  ١٤٢٣: حـوى  . ( ل لهم ، والمهم األعلـى عنـدهم   والتوحيد هو المهم األو 
يدة التوحيد يحرص اإلسالم على تربية الفرد المسلم على عدم الخضوع ألي مخلوق وعدم              بعقف

الخوف من أي مخلوق و عدم التقرب إلى أي مخلوق إال اهللا وحده سبحانه وتعالى ، فهو الذي                  
وهو الذي يثيب ويعاقب ، و بهـذه العقيـدة القويـة            يمنح و يمنع ، وهو الذي يعطي ويأخذ و          

تتغلغل جذور العزة في نفس المؤمن ، فال ينافق أحداً ، وال يغش أحداً ، وال يقصر في واجبـه   
وعلى هذا فإن مسؤولية التربية اإليمانية على عقيدة التوحيد لدى المربين واآلبـاء واألمهـات               

  و مبعث الكماالت ، ومن دون هـذه التربـة ال           مسؤولية مهمة وخطيرة لكونها منبع الفضائل     
ينهض الولد بمسؤولية و ال يتصف بأمانة ، و ال يعرف غاية ، وال يتحقق من معنى اإلنسانية                  

الرفاعي وآخرون  . ( الفاضلة ، وال يعمل لمثل أعلى وال هدف نبيل ، بل يعيش عيشة البهائم               
   ) .١٤٤ هـ ، ١٤٢٠: 
 رحمه اهللا بإصالح المعتقد كما أمر الدعاة والمربين باالهتمـام بـه       ولقد اهتم الشيخ األلباني    -

إن واقع  : "  وبين أن سوء واقع المسلمين اليوم بسبب عدم فهمهم لحقيقة هذه الكلمة حيث قال               
 كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية األولى من حيـث سـوء                 

 ألن المشركين العرب كانوا يفهمون ، ولكنهم ال يؤمنون ، أما            بة ، الفهم لمعنى هذه الكلمة الطي    
ال إله إال اهللا ، وال يؤمنون حقاً        : غالب المسلمين اليوم ، فإنهم يقولون ما ال يعتقدون ، يقولون            
 هو أن يدنـدنوا حـول   – حقاً –بمعناها ، لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين        

 بيان معناها بتلخيص ، ثم  بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة بـاإلخالص هللا               هذه الكلمة وحول  
وقال الشيخ فـي  . ) ١٧ -١٦ هـ ، ١٤٢٢: األلباني  " .( عز وجل في العبادات بكل أنواعها     

االهتمام به دائماً هـو     ) اإلسالم الحق   (  على الدعاة إلى     ن أهم شيء ينبغي   إ: "  موضع آخر   
                 )فَاعلَم َأنَّـه ال ِإلَـه ِإلَّـا اللَّـه               (   :- تبارك وتعالى  –هو معنى قوله    الدعوة إلى التوحيد و   

ــد ( ــالً      ) . ١٩ : محم ــلم عم ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــنة النب ــت س ــذا كان                            هك
بالعقيـدة تأسـياً   وينطلق الشيخ رحمه اهللا في البدء      ) . ١١ هـ ،    ١٤٢٢: األلباني   (.وتعليماً  

رسولنا صلى اهللا عليه وسلم هو األسـوة        ف: " بفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث قال الشيخ          
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الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين ، ويقتضي ذلـك        
   )٨ هـ ، ١٤٢٢: األلباني (  . منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا صلى اهللا عليه وسلم

  
  :  االهتمام بالعقيدة يسبق االهتمام بالسياسة  -

ليس أواننا هذا أوان االشتغال بالسياسة فالسياسة تأتي فيما بعد ولكن           : " قال األلباني رحمه اهللا     
أهم شيء يجب على كل الجماعات أن يلتقوا جميعاً على كلمة سواء وهي تحقيـق شـهادة أن                     

اهللا ، نحن نعتقد أن الماليين يـشهدون هـاتين الـشهادتين ،       ال إله إال اهللا و أن محمداً رسول         
يقولونها لكن أكثرهم ال يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة ، ثم إذا وجد فيهم من يفهم معنى هذه                  

األلباني ( . الكلمة الطيبة فالكثير منهم ال يقومون بحقها ، أي بما تتطلب من األعمال الشرعية               
 أن الدعوة التي يتبناهـا ال       و األلباني رحمه اهللا يؤكد على       )١/٢٠١سلسلة الهدى والنور ،     : 

ال تقوم دعوتنا على اإلعراض عن السياسة ، بـل          : " تقوم على اإلعراض عن السياسة قائالً       
تقوم على البدء باألهم فاألهم من األمور ، السياسة في اإلسالم إنما نعني بها السياسة الشرعية                

ما تتحقق الجماعة اإلسالمية وتصبح حقيقة قائمة ، وال بـد أن يوجـد              وهي أمر ال بد منه حين     
حين ذاك شخص يسوسهم ويسوقهم بحكم الشرع الحكيم ، لكـن قبـل االشـتغال بالـسياسة ،      

سلسلة الهدى والنور   : األلباني  " . (  والناس متفرقون أحزاباً شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون        
 ،١/٢٠١(    
  
  
  :  المجتمع االسالمي و إقامة الدولة المسلمة ة هو الخطوة األولى لبناءم بالعقيد االهتما-

 بين الشيخ رحمه اهللا أن االهتمام بالمعتقد هو السبيل إلى بناء المجتمع اإلسالمي و إقامة الدولة               
لذلك ال بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتـل             : " المسلمة حيث قال    

إلى ما تدندن به كل الجماعات اإلسالمية أو جلها ، وهو تحقيـق              حقيقة وحثيثاً    إسالمي يسعى 
المجتمع اإلسالمي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل اهللا على أي أرض ال تحكم بمـا                 

علـى   التي أجمعـوا    ئف ال يمكنها أن تحقق هذه الغاية      أنزل اهللا ، هذه الجماعات أو هذه الطوا       
أ به الرسـول صـلى اهللا   إال بالبدء بما بد، حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعية  السعي   تحقيقها وعلى 

فيجب على كل جماعـة تريـد أن         ) . " ٢٢ ، ٢١ هـ ص    ١٤٢٢: األلباني  . ( عليه وسلم   
أن تهـتم   . تجعل دولة اإلسالم حقيقة قائمة و أن يعود إلى المسلمين مجدهم و عزهم الغـابر                

 قبل الدعوة إلى االقتصاد و االجتماع والسياسة و نحو ذلك و التي يدندن              بالدعوة إلى العقيدة ،   
حولها الكفار ألنهم ال يهتمون بشيء آخر سوى ذلك ألن حياتهم الدنيوية العاجلة تقـوم علـى                 

المسلمون يجب أن يؤمنوا قبل     . السياسة واالقتصاد و ما إلى ذلك ، لكنِ المسلمون ليسوا كذلك            
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العاجلة حياتهم األبدية الخالدة على الوجه الذي يرضي اهللا تعالى ، وذلـك      كل شيء في حياتهم     
ال يكون باالشتغال بهذه األمور ابتداءاً ، وإنما يجب عليهم أن يبدأوا بفهم هذه الكلمة الطيبـة ،                 

: األلباني  ( " . والدعوة إليها و العمل بها في حدود المستطاع من كل فرد من أفراد المسلمين               
    )١/٢٠١لهدى والنور ، سلسلة ا

  
  :االهتمام بالعقيدة ال يعنى إهمال باقي الشرع من عبادات وسلوك ومعامالت وأخالق  -

 ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا صـلى             ":قال الشيخ ناصر الدين األلباني رحمه اهللا        
دتهم ثانيـاً ، ومـن      اهللا عليه وسلم وهو إصالح ما فسد من عقائد المسلمين أوالً ، ومن عبـا              

ولست أعني من هذا الترتيب فصل األمر األول بدءاً باألهم ثم المهم ، ثـم مـا                 .سلوكهم ثالثاً   
ــه  ــراً     ! دون ــديداً كبي ــا ش ــسلمون اهتمام ــذلك الم ــتم ب ــد أن يه ــا أري  .                               وإنم

   ) ٩،  ٨ هـ ، ١٤٢٢: األلباني ( 
يه بأنني ال أعنى الكالم في بيان األهم فالمهم ومـا دونـه علـى أن             وأعيد التنب : " وقال أيضاً   

يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها ، بعد أن أتم اهللا عز وجـل                   
بل ال بد لهؤالء الدعاة أن يحملوا اإلسالم كُالً ال يتجزأ ، وأنا حين              ! علينا النعمة بإكماله لدينه     

أن يهتم الدعاة اإلسالميون حقاً بأهم ما جاء به اإلسالم           ذلك البيان الذي خالصته      ا بعد أقول هذ 
، أريـد أن    ) ال إله إال اهللا     ( الكلمة الطيبة   ، وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من         

ـ )ال إله إال اهللا ( استرعي النظر إلى هذا البيان ال يعني أن يفهم المسلم فقط أن معنى    و ال  ، ه
لعبادات التي ينبغي أن يعبد      يستلزم أيضاً أن يفهم ا     بل هذا !  في الوجود إال اهللا فقط       معبود بحق 

 بها ، وال يوجه شيء منها لعبد من عباد اهللا تبارك وتعالى ، فهذا التفصيل ال بد                  ربنا عز وجل  
   ) ٢٢،٢٣ هـ ، ١٤٢٢: األلباني .( الطيبة  الموجز للكلمة أن يقترن بيانه أيضاً بذلك المعنى

  
  : تصحيح األصول قبل الفروع  : ب

يذهب الشيخ األلباني في تقسيم الكتب الشرعية إلى قسمين ، قسم يتعلق بأصول الفقـه و قـسم        
يتعلق بفروعه ، ويؤكد الشيخ على ضرورة تصحيح علم األصول حيث أن هذا العلم يفتـرض             

سلسلة : األلباني  ( . فروع على األصول    فيه أن يكون مناراً لتوجيه طالب العلم إلى تصحيح ال         
    )٥٣٩ / ١الهدى والنور ، 
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  :علم األصول  فهم أسباب الخلل في -

يرى الشيخ أن العجز الذي أصاب علم األصول و الذي نتج عنه ما نتج من مشكالت في علـم        
الفروع كانت بسبب ما أصابها من حيث التمسك بالمذهب ، فهناك كتب وضعت فـي أصـول                

    )٥٣٩ / ١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .فقه إال أنها مذهبية ال
  
  : عالج الخلل  -

يذهب الشيخ األلباني إلى أن العالج لما أصاب األصول و الفروع من التمسك بالمذهب يمكـن                
عالجه حتى  ال تظهر آثاره على طالب العلم الذي يتناول مثـل هـذه الكتـب التـي تعبـر                     

لمذهب التي تمثله ، ويكون هذا العالج من خالل نوعية الكتب التي يجـب أن               بالضرورة عن ا  
فيرشد الشيخ رحمه اهللا طلبة العلم إلى أخذ العلـم مـن كتـب العلمـاء                . يتناولها طالب العلم    

المستقلين في أصولهم فضالً عن فروعهم ، ويضرب الشيخ مثاالً على ذلك كتب اإلمـام ابـن           
 الكتب األخرى من حيث االستدالل بالدليل أما الكتب األخرى          حزم الظاهري حيث يختلف عن    

، إال أن   ) المحلى  ( تجدها مجرد دعاوى ، وعلى هذا الكتاب أقام اإلمام ابن حزم كتابه الفقهي              
كما يصف الشيخ األلباني عالجاً آخـر       . الشيخ يحذر من ظاهرية ابن حزم الواضحة في كتبه          

ية و تلميذه ابن القّيم بصورة عامة ويصف كتبهم أنها أصح           أال وهو كتب شيخ اإلسالم ابن تيم      
ما يمكن أن يجد المسلم من المسائل و األفكار و اآلراء سواء ما كان منها متعلقاً بالعقيدة أو ما                   

ويذكر الشيخ علماء آخرين مثل الشوكاني ويبين أنه كان زيدياً           . كان متعلقاً بالعبادة أو السلوك      
مذهبه ، و يلزم نفسه بالكتاب والسنة ويشير الشيخ أيضاً إلى كتب صـديق              إال أنه لم يتعصب ل    

حسن خان و كتاب الشيخ السيد سابق حيث يصفه أنه نهج نهجاً وسطاً بين المذهبيـة الـضيقة            
واالجتهاد المطلق  ويصفه بأنه قد فتح الباب الذي كان مغلقاً بسبب المذهبيـة أال وهـو بـاب              

   )١/٥٣٩لسلة الهدى والنور ، س: األلباني ( . االجتهاد 
  
   : العالقة التبادلية بين إصالح الظاهر و إصالح الباطن -ج

أكد الشيخ األلباني رحمه اهللا على ضرورة االهتمام بإصالح الظاهر والباطن لما يعكـس كـل      
تقرر عند العلماء المحققـين أن  : " منهما على األخر من تأثير قوي حيث قال الشيخ رحمه اهللا     

ك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن وأن لألول تأثيرا في اآلخر إن خيرا فخير وإن شـرا                 هنا
قـال شـيخ    . فشر وإن كان ذلك مما قد ال يشعر به اإلنسان في نفسه ولكن قد يراه في غيره                  

وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد              ( اإلسالم رحمه اهللا      
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تمعا في دار غربة كان بينهما من المودة واالئتالف أمر عظيم وإن كانا في مصرهما لـم      ثم اج 
االشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلـد   يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين وذلك ألن  

بل لو اجتمع رجالن في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مـشابهة فـي العمامـة أو               . الغربة  
. ر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من االئتالف أكثر ممـا بـين غيرهمـا    الثياب أو الشع  

وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ماال يألفون غيرهم حتـى إن ذلـك                
يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء               

كهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لـبعض وهـذا        وإن تباعدت ديارهم وممال   
فإذا كانت المشابهة   .  كله موجب الطباع ومقتضاه إال أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص              

في أمور دنيوية تورث المحبة والمواالة فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها إلـى                 
لَا تَجِد قَوماً يْؤمنُون بِاللَّه والْيـومِ        {: وقال سبحانه     . ..بةنوع من المواالة أكثر وأشد والمح     

                متَهيرـشع َأو مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يالْآخ
     َأيو انالِْإيم ي قُلُوبِهِمف كَتَب لَِئكُأو  نْهوحٍ مم بِرهفأخبر سبحانه وتعـالى     ) ٢٢:  المجادلة   (  }د

أنه ال يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن والمشابهة الظاهرة مظنـة المـوادة       
وهذه األمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة        ( وقال في مكان آخر   ) . فتكون محرمة   

  الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقـوم بالظـاهر مـن سـائر    فإن ما يقوم بالقلب من   
األعمال يوجب للقلب شعورا وأحواال وقد بعث اهللا محمدا صلى اهللا عليه وسلم بالحكمة التـي                
هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من األعمال               

                 هم والـضالين فـأمر بمخـالفتهم فـي الهـدي      واألقوال ما يبـاين سـبيل المغـضوب علـي        
   )٢٠٧ هـ ، ص ١٤١٣: األلباني . ( الظاهر 

  
  :  ما يترتب على عدم االهتمام بالظاهر -
  :  إلى التشبه باألخالق و األعمال و السلوك  التشبه بالظاهر يؤدي-١

 بـين  تـشاكالً  هر تورث تناسبا ون المشاركة في الهدي الظاإ: " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا    
المتشابهين يقود إلى موافقة ما في األخالق واألعمال وهذا أمر محسوس فإن الالبس ثياب أهل               
العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم والالبس ثياب الجند المقاتلة مثال يجد مـن نفـسه نـوع      

ــه م    ــصير طبعـ ــأخالقهم ويـ ــق بـ ــه   تخلـ ــذلك إال أن يمنعـ ــيا لـ                                        تقاضـ
   ) . ٢٠٨ هـ ،  ١٤١٣: األلباني  " . ( مانع
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   : تؤدي إلى مباينتهم في الباطن في الظاهر أهل الضالل مخالفة  -٢

في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجـب        أهل الضالل   مخالفة  أن   ذكر الشيخ األلباني    
ضالل واالنعطاف على أهـل الهـدى والرضـوان         االنقطاع عن موجبات الغضب وأسباب ال     

وتحقق ما قطع اهللا من المواالة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة                
وأعرف باإلسالم الذي هو اإلسالم لست أعني مجرد التوسم بـه ظـاهرا أو باطنـا بمجـرد                  

وبعده ،  النصارى باطنا وظاهرا أتم     االعتقادات من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود و        
   ) . ٢٠٨ هـ ، ص ١٤١٣: األلباني ( . عن أخالقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد 

  وذهب الشيخ األلباني إلى ضرورة التمايز بين المسلم و غيره في الظاهر ، ألن اهللا عز وجل 
َأفَنَجعُل  { على هذا التمييز     لمسلم أن يحافظ  جعل فرقاً كبيراً بين المسلم والكافر و أوجب على ا         

   ينرِمجكَالْم ينملسفي الهدي الظاهر توجب االخـتالط      الكفار   ةمشاركف ) . ٣٥ : القلم ( }الْم
                    وبـين المغـضوب علـيهم      الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بـين المهـديين المرضـيين            

   ) . ٢٠٨ هـ ، ١٤١٣: األلباني (  .والضالين 
  
  :  والباطن  يسبب في اختالف الظاهراختالف -٤

يستعرض الشيخ األلباني األدلة من السنة على هذا االرتباط و أن كالً منهما يؤثر في اآلخـر                  
: ذي رواه النعمان بـن بـشير قـال     صلى اهللا عليه وسلم في قوله ال  فيذكر الشيخ حديث النبي   

 صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى         كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسوي       (
 صـفوفكم أو ليخـالفن اهللا بـين         نوعباد اهللا لتـس   : ( أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقال         

أشار إلى أن االخـتالف فـي       ف.   ) ١/٣٢٤ت ،   .د: مسلم  (  )قلوبكم  : وجوهكم وفي رواية    
ب فدل على أن الظاهر لـه تـأثير   مما يوصل إلى اختالف القلو   الظاهر ولو في تسوية الصف      

كمـا  عة  في الباطن ولذلك رأيناه صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن التفرق حتى في جلوس الجما              
: خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرآنا حلقا فقـال          :  جابر بن سمرة قال      في حديث 

إذا نزلوا منزال تفرقـوا     كان الناس   ( :  أبي ثعلبة الخشني قال      و حديث . مالي أراكم عزين ؟     
إن تفرقكم فـي هـذه الـشعاب     :في الشعاب واألودية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

رواه أبو داود وابن حبان و الحاكم وذكره األلباني فـي           (  . )واألودية إنما ذلكم من الشيطان      
:  حتـى يقـال      بعض فلم ينزل بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إلى            ) .٣٩١٤المشكاة برقم   

   ) . ٢١١ – ٢١٠ هـ ،١٤١٣: األلباني (   .لعمهم بسط عليهم ثوبلو
حقيقـة  ) صالح الظاهر يؤثر في صالح البـاطن        ( لذا يبين الشيخ رحمه اهللا أن هذه الحقيقة         

شرعية قبل أن تصبح حقيقة علمية نفسية ذلك ألن اإلسالم سبق كل العلوم التي قد تصل مـع                  
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يد إلى حقائق كان الناس عنها غافلين فقد سبقهم اإلسالم إلى هذه الحقائق             الزمن القصير أو المد   
فتأثير الظاهر على الباطن حقيقة شرعية قبل أن تحصل حقيقة علمية تجربيـة ،           . قبلهم بسنين   

   )١/٢١٣سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( .حرص النبي على غرسها في قلوب أتباعه 
ي ذكرناها ، يمكن أن يستفيد من ذلك القائمون على التربية في العالم              فما تقدم في األحاديث الت    

اإلسالمي و المهتمون بها حيث يمكن االنطالق من هذه المفاهيم لبناء استراتيجية متكاملة لصد              
الغزو الثقافي الكافر و المتمثل بالغزو األمريكي للدول اإلسالمي لطمـس الثقافـة اإلسـالمية               

يظهر هذا التأثر بالثقافة الغربية الكافرة ، من خالل تشبه الـشباب المـسلم        والهوية العربية ، و   
بعاداتهم ومظهرهم المتمثل باللباس و قص الشعر و حلق اللحية والـشارب إلـى أن وصـل                 
ببعضهم نتف الحاجبين ، كما ظهر هذا الغزو من خالل تغييـر العديـد مـن المـصطلحات                  

لماضي كان يستعمل ألفاظاً تحمل مدلوالت إسالمية ، ال         المجتمع اإلسالمي في ا   ف" ،   اإلسالمية
ثـم جـاء االسـتعمار      .يختلف أحد في فهمها وال في استعمالها ، وال تدور المناقشات حولها             

العسكري للبالد اإلسالمية الذي تبعه االستعمار الفكري ، فعمل على تغيير األلفـاظ ، وتغييـر       
لقـد   .لحضارة الغربية ، ويتركون الحضارة اإلسالمية       مدلوالتها ، فيسير المسلمون في اتجاه ا      

ـ       دعا الغربيون إلى استعمال اللغات العامية بدالً من        ُأخرى ،   استعمال اللغة العربية بحجة أو ب
ولم ينجحوا كثيراً في هذا االتجاه ، ثم بدأوا يغيرون التعبيرات التي لهـا حيويـة إسـالمية ،                   

ومن هنا فقـد     .لى تعبيرات ٌأخرى لها مدلوالت ُأخرى       ومدلوالت تحرك المشاعر والسلوك ، إ     
قام المستشرقون بحملة منظمة على ُأسس دقيقة ؛ ليحدثوا تغييرات في التعبيرات اإلسـالمية ،               
فأحلُّوا تعبيرات غريبة محل التعبيرات اإلسالمية ، ومع مرور الزمان تبهت المعاني اإلسالمية             

 وإذا أراد المـسلم أن      .ت المعاني الغريبة عن اإلسالم       وتثب شيئاً فشيئاً ، حتى تنمحي أو تكاد ،       
 وحينئذ يتم للغرب ما     .ة الثقافية الغربية    يف فإنه يرجع إلى الخل    يرجع إلى أصل هذه التعبيرات ،     

 األمر الذي يمكِّن لهم من ديارهم كما يمكِّن لهم من عقولهم ، ومن              ،يريد من تغريب المسلمين     
بـدالً مـن    : التراث   .بدالً من الجهاد    : الحرب   .بدالً من الكُفِّار    : ب  األجان: هذه التعبيرات   

: الوطنية والقوميـة     .بدالً من الصلح بين طائفتين من المسلمين        : المساعي الحميدة    .اإلسالم  
إلى غير ذلك من التعبيرات التي تسربت إلى ثقافتنـا الحديثـة بـدون أن       .بدالً من اإلسالمية    

    )٥٨ ، ٥٧ هـ  ، ١٤١٦: أبو زيد  ( ." رة بدأت هذه البذور تأتي بثمارها نشعر ، وبعد فت
  

  : وقد نتج عن ذلك آثار تربوية سيئة منها 
 على أنهم أجانب فقط ، ومن الممكن أن يكون          أصبحوا يعيشون في بالد المسلمين    الكفار   أن   -

ي يعيش فيه ، ومـن الممكـن   األجنبي أيضاً مسلماً ، وأن يكون عربياً ، ألنه من غير البلد الذ        
وبالتالي فالمسلم ال يرى أن هـؤالء الكفـار          .أيضاً أن يكون األجنبي أرقى ثقافة وأكثر مدنية         
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دونه في شيء ، وأنه مطالب بهدايتهم إلى اإلسالم ، فيبدأ في االقتداء بهم ، وتنمحي صـورة                  
مية من االقتـداء باألجانـب ،       المسلم شيئاً فشيئاً ، ويصير األمر إلى ما نرى في بالدنا اإلسال           

ثم إلى االقتناع بأن التمسك باإلسالم هو سبب التأخر          .واالقتناع بأنهم المثل األعلى في التربية       
  .من ذلك صلى اهللا عليه وسلم  ة التي تتمسك به ، وقد حذر النبيفي المجتمعات اإلسالمي

ظالله اإلسالمية فهو حرب ضد     ألن الجهاد يعطي     :واستعملت كلمة الحرب ، بدالً من الجهاد        
 وهـدف   .أعداء اإلسالم ، وهو جهاد في سبيل اهللا تعالى ، ومن يقتل في سبيل اهللا فإنه شهيد                  

أما الحـرب   .تحقيق رسالة المسلم في هذه الحياة باعتباره خليفة من اهللا في األرض          الجهاد هو   
 المسلمين بعضهم مع بعض     ، وقد يكون بين    فشيء مختلف ، فقد يكون بين المسلمين وأعدائهم       

والبـد مـن    . وقد يكون لمطمع مادي أو مطمع ذاتي ، كتحقيق زعامة مثالً ، وما إلى ذلك                 .
 ألنـه   ولكن ليس هناك ما يدعو إلـى حربـه ،          .جهاد المستعمر ؛ ألنه كافر ومستغل وضال        

 طويلة  وبقي المستعمرون في بالدنا فترات     .صديق ، ونحن نستفيد من حضارته وما إلى ذلك          
يغتصبون خيراتنا ، ويستعبدوننا ويغيرون مفاهيمنا ، ويعملون على إخراجنا مـن ديننـا ولـم          
يخرجوا من ديارنا إال بعد أن اطمأنوا إلى أنهم ربوا مجموعات من أبناء البالد مكَّنـوا لهـا ،                 

ـ   .وبذلك استطاع أن يطمئن إلى تحمسها لتنفيذ ما يريد    سطين  فترى المسلمين يقتلـون فـي فل
والعراق والشيشان و العرب ال عالقة لهم بذلك بسبب ما طرأ على الثقافة اإلسالمية والعربيـة     

: أبـو زيـد   . ( من غزو ثقافي ، يجب أن يعالج بالحفاظ على الهوية اإلسالمية هويـة نقيـة    
   ) ٥٨ ، ٥٧ هـ ، ١٤١٦

  
  : المادي اإلعداد اإليماني الفكري مقدم على اإلعداد  : د

يخ األلباني أن من األولويات التي يجب االهتمام بها من قبل المسلمين اإلعداد النفسي               يرى الش 
  : قبل اإلعداد المادي و قد مهد  الشيخ لهذا اإلعداد بعدة خطوات على النحو التالي 

  
  :   أو نفلمن كل نواحيه دون تفريق بين فرض فهم اإلسالم فهماً صحيحاً ، -

رفع الصوت اآلن بالدعوة إلى الجهاد و نحن لم نتمكن من           : " ه اهللا    يقول الشيخ األلباني رحم   
تكتيل جماعة من المسلمين يفهمون اإلسالم فهماً  صحيحاً في كل فروعه وأصوله ، ويربـون                

أما و نحن بعيـدون كـل   . أنفسهم على ذلك كما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم في أول بعثته  
ية فهذا غير صحيح ، فاإلعداد المادي يجب أن يتقدمه اإلعـداد            البعد عن هذا العلم وهذه الترب     

النفسي ، و ذلك بتربية اإليمان في نفوس المسلمين و ذلك ال يمكن إال بفهـم اإلسـالم فهمـاً                    
صحيحاً و تطبيق هذا اإلسالم في نفوسنا ، و ذلك كما قال أحـد كبـار الـدعاة اإلسـالميين                        
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فإقامة دولة اإلسـالم فـي      ) .  في قلوبكم تقم لكم في أرضكم        أقيموا دولة اإلسالم  ( رحمه اهللا   
     )١/٣٢٢ - ١/٥٣٩سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( " . القلب تحتاج إلى علم و إلى تربية 

  
كما أكد الشيخ األلباني رحمه اهللا على نهوض المسلمين بفروض األعيان ، و التمسك بـالفهم                 

عن تأثيرات علم الكالم و االنحرافات العقدية و دعا كذلك إلـى            الصحيح للكتاب و السنة بعيداً      
ــاس     ــا للنــ ــصحيحة و تعليمهــ ــة الــ ــادات بالطريقــ ــم العبــ                                             فهــ

    )١/٣٤٠سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .
  
  :  االهتمام بالتربية اإليمانية قبل اإلعداد المادي -

: "  رحمه اهللا بالتربية اإليمانية و أكد على ضرورة سبقها لإلعداد المادي حيث قال               اهتم الشيخ 
وَأعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيِل تُرهبون بِه عدو             {: اإلعداد المادي في آية     

علَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَيء في سبِيِل اللّه          اللّه وعدوكُم وآخَرِين من دونهِم الَ تَ      
      ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيون يتقدم قبلـه اإلعـداد النفـسي ،         يجب أ  ) . ٦٠ : األنفال. (  }ي

أن يعدوا العدة   اإلعداد النفسي أهم من اإلعداد المادي ، فالمسلمون ليس من المفروض عليهم             و
المادية بحيث تكون مساوية في القوة و في العدد والعدة لقوة الكفار ، ولكن يجـب أن يعـدوا                   

سلـسلة الهـدى                      : األلباني  ( . أنفسهم قبل ذلك كله ، وذلك بتربية اإليمان في نفوس المسلمين            
    )١/٣٢٢والنور ، 

  
   -:  اإلسالم في نفوس المسلمين  إقامة-

تطبيق هذا اإلسالم في نفوسنا ، فهناك كلمة وهي حكمـة         " علينا أن نعمل على     :  قال األلباني   
بالغة في العصر الحاضر نطق بها أحد كبار الدعاة اإلسالميين و تلك الكلمة هي قوله رحمـه                 

إلـى  و إقامة دولة اإلسالم تحتاج      )  أقيموا دولة اإلسالم في نفوسكم تقم لكم في أرضكم          ( اهللا  
    )١/٣٢٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( . علم وتربية 
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  : تربية المرأة : سادساً 
اهتم الشيخ األلباني رحمه اهللا بتربية المرأة وأكد على أنه يجب على المربين عدم التشدد فـي                 

  : تربيتها ومن خالل تتبع الباحث لتراث الشيخ األلباني تبين أنه أكد على ما يلي 
  
  :رير المرأة من الجهل والخوف لتقوم بوظائفها الملقاة على عاتقها  تح-

لقد اهتم الشيخ رحمه اهللا بضرورة عدم التشدد في تربية المرأة وذكر أحاديث النبي صـلى اهللا             
البد من لفت النظر إلـى      : " عليه وسلم ، والتي تنهى عن التشدد و الغلو حيث قال رحمه اهللا              

الخيـر ال  : وإذا كان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد قـال  . ال خير فيه أن التشدد في الدين شر   
فكـذلك  ،   ) ٣/١٠٤٥ هـ ،    ١٤٠٧: البخاري  (   )رواه البخاري و غيره    (  .يأتي إال بالخير  

الشدة شر ال تأتي إال بالشر ولذلك تكاثرت األحاديث وتنوعت عباراتها في التحذير منها فقـال                
  : صلى اهللا عليه وسلم 

   . )رواه البخاري (  . إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا -
رواه أصـحاب   (   . إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بـالغلو فـي الـدين               -

  .  ) الصحيحة  " ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء وغيرهم وهو مخرج في : الصحاح 
فسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم فـي       ال تشددوا على أن    -

ــصوامع و ــديارات  ال ــي( . "ال ــاري ف ــه البخ ــاريخ أخرج ــره و الت ــوغي ــق ه                        د خرج
   )١٤٦هـ ،  ١٤٢١: األلباني (  . ) الصحيحة األلباني في 

  
  : آثار التشدد في تربية المرأة  -

 أن التشديد على المرأة له آثار سلبية كبيرة وبين أن السلف كـانوا علـى                يرى الشيخ األلباني  
وإني ألعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة ال يمكن أن يخرج            : " خالف ذلك فقال رحمه اهللا      

لنا جيال من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البالد واألحوال مع                
ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم كما كن في عهد النبي صـلى اهللا              أزواجهن وغيرهم   

عليه وسلم كالقيام على خدمة الضيوف وإطعامهم والخروج في الغزو يسقين العطشى ويداوين             
الجرحى وينقلن القتلى وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة فهل يمكن للنـسوة الالتـي               

لمعصية أن يباشرن مثل هـذه األعمـال وهـن متنقبـات            ربين على الخوف من الوقوع في ا      
   ) ١٤٩هـ ،  ١٤٢١: األلباني . ( ومتقفزات 

وذكر الشيخ األحاديث التي تثبت مثل هذه الوقائع من السنة الصحيحة ثم عقـب علـى ذلـك                      
هذه وقائع صحيحة تدل داللة قاطعة على ما كان عليه نـساء الـسلف مـن الكمـال         " : قائالً  
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 والتربية الصحيحة حتى استطعن أن يقمن بما يجب عليهن من التعاون على الخيـر               والسماحة
ولو لم يكن ذلك في األصل واجبا عليهن فكيف يكون حالهن إذا فرض الواقع ذلك عليهن مثل                 

 ونحوه ما    ، الدفاع عن النفس كما فعلت أم سليم رضي اهللا عنها حين اتخذت يوم حنين خنجرا              
 أورده الطبراني في ترجمة سـمراء هـذه فهـي     .بكر رضي اهللا عنهماماء بنت أبي  فعلته أس 

 النبـي    أدركت :  وقال   ) التجريد    (ديث وقد ذكرها الذهبي في    صحابية كما يدل على ذلك الح     
ابـن  و روى    . لى اهللا عليه وسـلم    وهي التي أدبها النبي ص     .  صلى اهللا عليه وسلم وعمرت    

ر اتخذت خنجرا زمن سعيد بن العـاص للـصوص           أن أسماء بنت أبي بك     : بسند صحيح    سعد
ذلك كله أثر من آثار تربية النبـي         .  دينة فكانت تجعله تحت رأسها    وكانوا قد استقروا في الم    

صلى اهللا عليه وسلم لهن على الحنيفية السمحة التي ال إفراط وال تفريط فكانوا كمـا قـال اهللا                 
لنَّاسِ تَْأمرون بِالْمعروف وتَنْهون عـنِ الْمنكَـرِ وتُْؤمنُـون    كُنتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِل {: تعالى  
لَى النَّاسِ         {:  وقال   ) ١١٠:  آل عمران    ( } بِاللّهاء عدطاً لِّتَكُونُواْ شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذَِلكو

على هذا المنهج النبوي الكـريم يجـب    .  ) ١٤٣:  البقرة ( }ويكُون الرسوُل علَيكُم شَـهِيداً   
على المشايخ والدعاة أن يقوموا بتربية الناس رجاال ونساء ولن يستطيعوا ذلك إال إذا تعرفـوا                

قوله صلى اهللا عليه وسلم وفعلـه وتقريـره   : على السنة والسيرة النبوية الصحيحة التي تشمل     
عالم ال يستقيم إال بهذا كله مستعينا علـى       وما كان عليه سلفنا الصالح مما صح عنهم فإن فقه ال          

ــق      ــن الح ــاد ع ــين وإال ح ــاء المحقق ــدين والعلم ــة المجته ــأقوال األئم ــك ب                               ذل
   )١٥٦ ،١٥٥هـ ،  ١٤٢١: األلباني (  .وسبيل المؤمنين 
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  الفصل الرابع
   المعاصرةلجة المشكالت التربویةمنھج الشیخ األلباني في معا

  
  ضرورة اتباع الدليل ال المصلحة أو الهوى -    
  در النظر في القضايا التربويةمصا -    
  فهم التوحيد أوالً -    
  استمرارية العلم و البحث -    
  تشجيع التجديد والتطوير -    
  تفر في مسائل األصول والفروعخطأ المجتهد الملتزم مغ -    
  ان والمكانالشرعية بتغير الزمتغير األحكام  -    
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  منھج الشیخ األلباني في معالجة المشكالت التربویة المعاصرة
 في معالجة المشكالت التربويـة المعاصـرة بالموضـوعية          اتسم منهج الشيخ األلباني   

 ، وإن الشرعي   الدليلالمسائل عموماً من    ، حيث ينطلق الشيخ رحمه اهللا بالنظر إلى         االتزان  و
فيـرى  ،   كما تظهر بشكل جلى وسطية منهج الـشيخ          .اهر  خالف الهوى أو المصلحة في الظ     

م بالتغيير يحتاج إلى حكمة و ينبغي أن يكون بالموعظـة الحـسنة مـع األخـذ          القياالشيخ أن   
كما تتضح شمولية منهج الشيخ في النظر إلى القـضايا          . بالحسبان ما يترتب على هذا التغيير       

و نبـذ االخـتالف واحتـرام       العقيدة الصحيحة   التربوية من خالل اهتمامه بتربية المسلم على        
و من أهم منطلقـات مـنهج       . العلماء و تشجيع المتعلم على التجديد و التطوير إلى غير ذلك            

  : الشيخ في معالجة القضايا التربوية المعاصرة ما يلي 
  : ضرورة اتباع الدليل ال المصلحة أو الهوى -: أوالً 

الهالك التي يقع فيها العالم هو اتبـاع الهـوى          إن من أعظم دواعي الضالل و أسباب        
 ِإن يتَّبِعون ِإلَّا الظَّن     {: كما قال تعالى    . فإنه يهوي بصاحبه إلى المهالك حتى يورده إلى النار          

وهذا وصف للكفار ، فكل      ). ٢٣ : النجم ( }وما تَهوى الَْأنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى         
وقال تعالى في حـق     . ه نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك             من ل 

وما ينطقُ عـنِ  . ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى  .  والنَّجمِ ِإذَا هوى     {: نبيه صلى اهللا عليه وسلم      
الّذين .  الضالل و الغواية     فنزهه عن  ) . ٤-١: النجم  (  . }ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى        . الْهوى  

وأخبر أنـه   .  الحق ، والغاوي الذي يتبع هواه         والظلم ، فالضال هو الذي ال يعلم       الجهل: هما  
فوصـفه بـالعلم ونزهـه                     . الينطـق عـن هـوى الـنفس ، بـل وحـي أوحـاه اهللا إليـه         

   ) .٣٨٤ / ٣ هـ ، ١٣٨٦ابن تيمية ، ) ( عن الهوى 
فإن اإلنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلـك              (  : يميةوقد قال ابن ت   

ويحمله ذلك الهوى علـى أن يعتـدى عليـه    . النفس سده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى     لح
وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن             ،  ويرد ما يقول بكل طريق      
 لحسدهم وإما إلرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم ديـنهم           لكن إما   ، الحق معهم وأنهم صادقون   

الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من األغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلـك                
فيرون فى اتباع الرسل ترك األهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم               

س وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسـل         فيكونون من أكفر الناس كإبلي    ،  ويعادونهم  
ق الرسل إنما يعتمـدون علـى    ولهذا ال يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صد  .على الحق     

ومعلوم أن إتباع األرذلين له ال يقدح فى        . كقولهم لنوح أنؤمن لك واتبعك األرذلون       . أهوائهم  
النبى صلى اهللا عليه وسـلم إبعـاد        كما طلب المشركون من      صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك    
بـالل   رت وعمار بـن ياسـر و       خباب بن األ   بن مسعود و   ا الضعفاء كسعد بن أبى وقاص و     
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 : وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفة فأنزل اهللا تبـارك وتعـالى   . ونحوهم  
}      يشالْعو اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ دالَ تَطْرو         ءن شَيابِهِم مسح نم كلَيا عم ههجو ونرِيدي 

          ينالظَّاِلم نم فَتَكُون مهدفَتَطْر ءن شَيهِم ملَيع ابِكسح نا مم٥٣ – ٥٢: األنعـام  . (  }و.(   
)  ٤٧ : المؤمنون ( }نَا عابِدون   فَقَالُوا َأنُْؤمن ِلبشَرينِ مثْلنَا وقَومهما لَ      { : ومثل قول فرعون  

وفَعلْتَ فَعلَتَك الَّتي   . قَاَل َألَم نُربك فينَا وِليداً ولَبِثْتَ فينَا من عمرِك سنين            { :  وقول فرعون  ،
     رِينالْكَاف نَأنتَ ملْتَ وقَـالُوا  {: ومثل قول مشركى العرب      ) ١٨،١٩ : الشعراء ( }فَعِإن  و 

َأولَم نُمكِّن لَّهـم     {: قال اهللا تعالى    )  ٥٧ : القصص(  }نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ من َأرضنَا       
               ونلَمعلَا ي مهَأكْثَر نلَكنَّا ون لَّدقاً مرِز ءاتُ كُلِّ شَيرثَم هى ِإلَيبجناً يماً آمرالقـصص (  }ح : 

قَالُواْ يا شُعيب َأصالَتُك تَْأمرك َأن نَّتْرك ما يعبد آباُؤنَـا َأو            {  :ثل قول قوم شعيب له    وم)  ٥٧
وكَـذَِلك مـا     {: ومثل قول عامة المـشركين      )  ٨٧ : هود ( }َأن نَّفْعَل في َأمواِلنَا ما نَشَاء       

      ن نَّذم ةيي قَرف كلن قَبلْنَا مسلَـى              َأرِإنَّـا عو ـةلَى ُأماءنَا عنَا آبدجا ِإنَّا وفُوهتْريرٍ ِإلَّا قَاَل م
   ونقْتَدم متقدح فـى صـدق      وهذه األمور وأمثالها ليست حججاً    . )  ٢٣ : الزخرف ( }آثَارِه 

فـار  وهؤالء كلهم ك، هم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم   ل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواء     الرسل ب 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حـسد لـه وكـانوا                  

اق دين آبائهم وذم قـريش لهـم ، فمـا    متابعته فر ولكن كانوا يعلمون أن فى    ،  يعلمون صدقه   
حتمال هذا الذم فلم يتركوا اإليمـان لعـدم العلـم بـصدق      ا حتملت نفوسهم ترك تلك العادة و     ا

   )١٩٣- ١٩١ /٧ت ، . د: ابن تيمية  ) . ( بل   لهوى   النفساإليمان به 
ابن القـيم  ) . ( إن اتباع الهوى يصد عن الحق ويضل عن سبيل اهللا     ( : قال ابن القيم    

   ) ٨٤٤ / ٣ هـ ، ١٤١٨: 
إن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة فأصـلها مـن             (  : في موضع آخر   أثار و  

   ) ١٠٨٠ / ٣ هـ ، ١٤١٨: ابن القيم ) . ( الهوى على األمر معارضة الوحي بالعقل وتقديم 
اتسم منهج الشيخ األلباني رحمه اهللا في النظر إلى المسائل عمومـاً بـاالنطالق مـن                

  .الدليل الشرعي ، حتى لو خالف الهوى أو المصلحة في الظاهر 
 في حال االختالف بين العلماء ينبغي على المتلقي أن ينظر في أدلـة              هويؤكد الشيخ األلباني أن   

ويضاف إلى ذلك توجيـه  . المختلفين ويتجرد عن الهوى ، ثم يتبع ما كان أقرب إلى الدليل ،             
أخرجه أحمد فـي  ( )  دع ما يريبك إلى ما ال يريبك : (النبي صلى اهللا عليه وسلم  حيث قال   

   . )بن على وغير واحد من األئمة وهو حديث صحيح مسنده والنسائي عن الحسن 
دع ما يريبك إلى مـاال      : (  اإلمام السيوطي رحمه اهللا في معنى الحديث         أوضح وقد  

 :العظـيم آبـادي     . ( إلى ماال يـشك       يروى بفتح الياء وضمها أي دع ما يشك فيه          ) يريبك  
   ) .١٨٨ /١ هـ ، ١٤١٥
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القلب يعني هنا استفتاء القلب المؤمن باهللا عز وجل         وقد حدد الشيخ األلباني أن استفتاء       
   ) ١/١٩: سلسلة الهدى والنور : األلباني . ( تباعه  له و ال يعني استفتاء الهوى ثم االمراقب

إن كل مسألة حدثت فـي      : ( فاتباع الهوى يتسبب في وقوع االختالف ، قال الشاطبي          
الف بينهم عداوة و ال بغـضاء ، و ال فرقـة         اإلسالم فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك االخت       

علمنا أنها من مسائل اإلسالم ، وكل مسألة أوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعـة علمنـا                
أنها ليست من أمر الدين في شيء ، و أنها التي عنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتفـسير                    

فيجـب   ) . ١٥٩: األنعام  ( }قُواْ دينَهم وكَانُواْ شيعاً ِإن الَّذين فَر {: اآلية ، وهي قوله تعالى  
واذْكُرواْ نعمتَ اللّه علَـيكُم ِإذْ     { : على كل ذي دين وعقل أن يتجنبها ، ودليل ذلك قوله تعالى             

فإذا اختلفـوا    ) . ١٠٣:  عمران   آل ( }كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوبِكُم فََأصبحتُم بِنعمته ِإخْواناً         
وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى ، فاإلسالم يـدعو إلـى األلفـة والتحـاب                  

ت .د: الـشاطبي  ) . ( والتراحم والتعاطف ، فكل رأي أدى إلى خالف ذلك فخارج عن الدين             
 ،٤/١٨٦ (   

والسنة ال يتعـارض مـع       من الكتاب    تباع الدليل رى الشيخ األلباني رحمه اهللا أن ا      وي
تباعاً ألية أو حديث    ذي يخرج عن  مسألة ما في المذهب ا        تباع مذهب فقهي معين وذلك ألن ال      ا

ن المذهب عبارة عن آراء متنوعة وليست رأي إمام المذهب          أل. عني الخروج عن المذهب     ال ي 
اهللا عليـه  ، ثم لو فرض أنه خالف إمام المذهب فإنه متبع لإلمام األول وهو الرسـول صـلى       

   ) .١/٣٩شريط رقم : سلسلة الهدى والنور : األلباني . ( وسلم 
 على ذلك ما  إمامهم في كثير من المسائل ومثالوقد خالف كثير من كبار العلماء في مذهبهم

 حنيفة في مسألة االستسقاء حيث خالفه تلميذه أبو يوسف له ابن المنذر حول رأي اإلمام أبيقا
. وخطب ،  ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة االستسقاء  ":فقال ابن المنذر . 

فوافقا سائر ، ومحمد بن الحسن ، وخالفه أبو يوسف ، وبه قال عوام أهل العلم إال أبا حنيفة 
وهذا  . ) ١٤٩ / ٢ هـ ،١٤٠٥ابن قدامه ، . ( " والسنة يستغنى بها عن كل قول ، العلماء 

كان   (  ومن المالزمين لإلمام أبي يوسفصحاب اإلمام محمدعصام بن يوسف البلخي من أ
تي به يفتي بخالف قول اإلمام أبي حنيفة كثيرا ألنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيف

يقول رأي مام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وهذا اإل ) . ٥٦ هـ ، ١٤١٧األلباني ، " ( 
ابن (  . الحجة اآلثار وهو عندي سواء وإنماة كله رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيف

   ) ٢٢٢ / ٦  هـ ،١٤٠٤حزم ، 
وقد ذكر اإلمام القنوجي في وجوب وقوف العالم على ما تقتضيه األدلة من الكتاب والسنة 

فإنه ال ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الوقوف على ما : ( كالماً نصه 
شابه إلى اهللا تدلة من الكتاب والسنّة ، و إمرار الصفات كما جاءت ، ورد علم المتقتضيه األ
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في هذا العلم المبنية على شفا سبحانه وتعالى ، وعدم االعتداد بشيء من القواعد المدونة 
 هار من أدلة العقل التي ال تعقل و ال تثبت إال بمجرد الدعاوي و االفتراء على العقل جرف

هوى ، و ال سيما إذا كانت  مخالفة ألدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة فإنها بما يطابق ال
   ) ٣٩٦ / ١ م ، ١٩٨٧: القنوجي ) . ( حينئذ حديث خرافة ولعبة العب 

ويؤكد الشيخ األلباني رحمه اهللا أن دراسة المذهب الفقهي وسيلة لفهم الكتاب والـسنة              
س لمذهب ما أن يجعله وسيلة للتعرف على األدلـة  و على كل دار. وليست غاية في حد ذاتها     

و إذا أصبح التمذهب غاية في ذاته فإنه ينسي الغايـة الحقيقيـة             . وتمييز ما وافقها مما خالفها      
   ) .١/٣٩ :سلسلة الهدى والنور : اني األلب. ( وهي الكتاب والسنة 

من مصادر التـشريع  ويوضح الشيخ األلباني أن تطبيق السنة باعتبارها مصدراً رئيساً     
لك يمكن تجنب   أمر مطلوب ، وهو يحتاج إلى جهاد وأسلوب حسن في إيصال السنة للناس وبذ             

 على افتراض أن أسلوب الداعي إلى السنة حسن وهو عالم بالـسنة ،              ومع ذلك . حدوث فتنة   
وغلب على ظنه حدوث فتنة جراء دعوته لتلك السنة ، فإن عليه أن يترك الدعوة إلـى هـذه                   

: األلبـاني   . ( سنة تجنباً للفتنة ويحاول أن يمهد لها ويدعو إليها بطرق أكثر تأثيراً وإقناعـاً               ال
بـاألمر  م بـالتغيير سـواء      حيث يرى الشيخ عـدم القيـا       ) . ١/٦٣١: سلسلة الهدى والنور    

بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا ترتب من وراء ذلك مفسدة أكبر من المصلحة ، وأن هـذا                  
 والتغيير يكون بالحجة والبيان و الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مستمرة قائمة في             اإلصالح

 ادع ِإلَى سبِيِل ربـك بِالْحكْمـة   {كل مكان وزمان  و أن األصل هو كما قال اهللا تبارك وتعالى        
       نسَأح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمسلسلة الهـدى   : األلباني   ) . ( ١٢٥ :النحل   (}و

و إنما قال اهللا تبارك وتعالى ذلك ألن الحق في نفسه ثقيل على النـاس ،      ) . ١/٨١٠: والنور  
فإذا انضم إلى   . ثقيل على النفوس البشرية ، ولذلك فهي تستكبر عن قبوله ، إال من شاء ربك                

لقسوة في الدعوة ، كان ذلـك       ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر ، و ثقل آخر ، وهو ا             
  إن مـنكم  (  :تنفيراً للنا س عن الدعوة ، و قد تعلمون قول الرسول صـلى اهللا عيـه وسـلم               

البخـاري  ( .) البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجه و ابن حبان و غيـرهم               (  ) . منفرين
   ) ٢١٥  ،هـ١٤٢٠القريوتي ،  (  ) ١/٢٤٨ت .د

  
  

بية على األهمية التربوية للموعظة الحسنة حيث أنهـا تكتـسب   وهذا قد نبه علماء التر   
   -: أهميتها في التربية من خالل كونها 

 توقظ العواطف الربانية في نفوس الناشئين ، كعاطفة الخضوع هللا والخـوف مـن عذابـه                 -
  . والرغبة في جنته 
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 الموعظـة    توفر الجهد عن طريق نقل الخبرة من الراشدين إلى غير الراشدين ففـي ظـل               -
  .الحسنة ، ال يضطر المرء إلى المرور بالخبرات الفاشلة أو الخبرات المريرة المكلفة 

 لها دور كبير في التنويه بما قد يغفل عنه الفرد في ظرف من الظروف ، أو في حادثة مـن          -
   ) .١٣٧ هـ ، ١٤٢٣: أبو دف . ( م إدراكه الحوادث لغفلته أو لفرط حماسه أو لعد

معرفة ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم و مـا             : كون الحكمة هي    فعلى ذلك ت  
 الداعيـة  يتعلق بها من علوم شرعية ، فتكون الدعوة بالحكمة بما ورد فيها من علوم ، تغنـي                

ا ، ألن شريعة اإلسالم لم تترك صغيراً و ال كبيراً إال أوضـحته              المتبصر عن أي شيء سواه    
   ) .٣٠٠ / ٢ت ، .د: الحلف . ( كل اإليضاح 

 التمسك بالكتاب والسنة ينجيان من الزلل وأن المسلم عندما يعـود إلـى              ويبين الشيخ أن  
هذين المصدرين الصافيين ، كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ينجـو بـذلك مـن                  
االنحراف ويصل إلى طريق السعادة ، كما أفصح عن هذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                  

كتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقا حتى      : ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما          ت: بقوله  
 و صـححه األلبـاني فـي                     رواه مالـك والحـاكم بإسـناد حـسن         . ( يردا على الحـوض   

أيهـا النـاس   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ) ٥٢٥/ ١ت ،   .د  :األلباني. (  ) صحيح الجامع 
كم من الجنة ويبعدكم من النار إال قد أمرتكم به وليس شيء يقـربكم           إنه ليس من شيء يقرب    

     ابن أبـي شـيبة     ) . (رواه ابن أبي شيبة     (   .من النار ويبعدكم من الجنة إال قد نهيتكم عنه        
فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب و السنة ، ألن ذلك هو الدين               ) . ( ٧٩ / ٧ ت.د: 

العصمة من االنحراف و الوقوع في الضالل ، و لذلك قال عليه الصالة             باتفاق األئمة ، و هو      
كتاب اهللا وسنتي ، ولن يفترقا حتـى يـردا    : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما       : ( والسالم  

ويتوجب على أهل العلم اليوم أن يرجعوا إلـى فهـم الـدين مـن أصـليه                 ) . علي الحوض   
قع المسلمون في استحالل ما حرم اهللا متوهمين أنه ممـا           الكتاب والسنة ، لكيال ي    : المذكورين  
   ) ٨١ هـ ، ص ١٤٢٠: الهاللي . ( أباحه اهللا 

وبذلك يقدم لنا الشيخ األلباني رحمه اهللا مفهوماً متوازنـاً وواضـحاً إلتبـاع النـصوص          
و هـذا  . والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع تجنب إحداث فتنة أو مفسدة راجحـة             

بين أن الشيخ رحمه اهللا ال يغفل فقه الواقع و دوره في التعامـل مـع النـصوص الـشرعية               ي
. بطريقة توضح فهم الشيخ لفقه األولويات في التعامل مع الواقع في ضوء النصوص الشرعية               

 ركائز أساسية هي    و قد حدد الشيخ رحمه اهللا سبل الوصول إلى بناء منهج متكامل على ثالث             
  .فهم سلف األمة والكتاب والسنة 

  :در النظر في القضايا التربوية  مصا-: ثانياً 
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 -:  مصادر النظر في المسائل الشرعية و التربوية أربعـة هـي             يرى الشيخ األلباني أن   
  . القرآن الكريم ، و السنة النبوية ، و اإلجماع ، و القياس 

ة عن النبي صلى اهللا عليـه       وبين الشيخ األلباني أن المراد بالسنة ، السنة الصحيحة الثابت         
ما كان معلوماً من    ( كما يرى أن اإلجماع المعتبر هو ما يساوي قول بعض أهل العلم             . وسلم  

. ، ويوضح أن القياس منه الجلي ومنه الخفي الذي ال يظهر لكل أهل العلم               ) الدين بالضرورة   
إال إذا كان لديـه نـص   وعلى ذلك فال يجوز للمسلم ولو كان طالب علم أن يقول أنا أرى كذا               

  .صريح من الكتاب أو السنة 
يكون االستدالل باإلجماع أو القياس من شأن أهل العلم المتخصصين ألنهم هم فقط الذين              

سلـسلة الهـدى    : األلبـاني   . ( يستطيعون أن يقيسوا النظير على النظير والمثيل على المثيل          
   ) . ٤٥٥/ ١: والنور 

. رورة اتباع منهج السلف الصالح في النظر إلى المـسائل           ويؤكد الشيخ األلباني على ض    
تفق عليه أهل القرون األولى من الصحابة و التـابعين وتـابعيهم مـن              اوال يجوز مخالفة ما     

قـال  : القرون الثالثة المشهود لهم بالخيرية كما في الحديث المتواتر عن ابن مـسعود قـال                
س قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلـونهم ثـم           خير النا ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

رواه البخاري و مسلم و الترمذي      (  . )يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته         
، وانطالقاً من قولـه      ) ٨٣٨/ ٢ت  .د: البخاري  ) ( و ابن حبان و الحاكم و غيرهم         و أحمد 
ا تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيِل الْمْؤمنين نُولِّه ما          ومن يشَاقق الرسوَل من بعد م      {: تعالى  

سلـسلة الهـدى                                  :  األلبـاني     ) (١١٥: النـساء    ( } تَولَّى ونُصله جهنَّم وسـاءتْ مـصيراً      
   ) .٨٠٥ / ١ ، ١٣٤/ ١: و النور

ليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قوالً مـن           ( مه اهللا أنه    يبين الشيخ األلباني رح   
 فإنه ليس في الكتـاب  .، خالفاً لمن وهم    أقوال الخالف لدليل بدا له و لو كان الجمهور خالفه           

. وال في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الـدليل    
 : ى شيء دون خالف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه لقوله تعـالى             نعم إذا اتفق المسلمون عل    

ومن يشَاقق الرسوَل من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيِل الْمْؤمنين نُولِّه ما تَـولَّى                  {
 عند االختالف فالواجب الرجوع إلى      و أما  )  ١١٥:  النساء   ( } ونُصله جهنَّم وساءتْ مصيراً   

. الكتاب  والسنة ، فمن تبين له الحق اتبعه ومن ال استفتى قلبه سواء وافق الجمهور أو خالفهم                 
وما أعتقد أن أحداً يستطيع أن يكون جمهورياً في كل ما لم يتبين له الحق بل إنه تـارة هكـذا               

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه ، وانشراح صدره ، وصدق         
   ) . ٧٠ ت ،.د: األلباني ) . ( المفتون استفت قلبك و إن أفتاك : ( إذ قال 
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يؤكد الشيخ األلباني رحمه اهللا أن المرجع عند االختالف الكتاب والسنة الصحيحة التـي              
. بيـان آياتـه   توضح القرآن وتبينه ، أما األحاديث الضعيفة فال يعتمد عليها في فهم القرآن وت           

كما يؤكد على وجوب لزوم اتبـاع        ) . ١/٦٤٣سلسلة الهدى و النور ، شريط رقم        : األلباني  (
 بنـي  إن (:  الكتاب و السنة بفهم سلف األمة انطالقاً من قول النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم          

 فـي  كلهـم  ملة سبعين و ثالث على أمتي تفترق و ملة سبعين و ثنتين على تفرقت إسرائيل
: األلباني  ( ) رواه الترمذي وحسنه األلباني     . ( )  أصحابي و عليه أنا ما واحدة ملة إال لنارا
 فهذا الحديث يبين أن المسلم ال يكتفي باالنتساب إلى الكتـاب والـسنة              ، من  ) ١/٩٤٨ت ،   .د

فقط بل عليه أن يضم إلى ذلك أن يتبع ما كان عليه أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ألنهـم         
هم الذين تلقوا بيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم للقرآن ، بياناً شافياً بالطرق الثالثة المعروفـة   

وهذه الطرق هي التي تبين كالم اهللا الـذي         ).  قوله ، و فعله ، وتقريره     ( عند أهل العلم وهي     
      :تعـالى   أمر به اهللا تبارك وتعالى نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يبين القرآن بذلك فـي قولـه                   

}   ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزفبيانـه   ) . ٤٤: النحـل   ( } و
وال سبيل لنا إلى معرفـة ذلـك إال مـن           ) . القول ، و الفعل ، والتقرير       ( على هذه الصفات    

: األلبـاني   . ( ليه وسلم الذين نقلوا قوله وفعلـه و تقريـره           طريق أصحاب النبي صلى اهللا ع     
   ) .٨٠٥ / ١شريط رقم ، : سلسلة الهدى والنور 

لقد قدم لنا الشيخ األلباني نموذجاً فريداً في هذا العصر في بناء منهج تربـوي أصـيل ،                  
قـد ركـز    اعتماداً على مصادر التربية المعروفة وهي الكتاب والسنة و اإلجماع والقياس ، و            

الشيخ جل اهتمامه على السنة الصحيحة وعدم االكتراث بما لم يصح عن النبي صلى اهللا عليه                
ويمكن أن يستفيد من هذا التصور القائمون علـى المنـاهج التربويـة و المـشرفون                . وسلم  

التربويون في إعادة النظر في المناهج هل يراعي بنائها األخذ بما صح من السنة وطرح ما لم                 
  . حيث أنه يؤثر سلباً في التربية يصح

  
  :  فهم التوحيد أوالً -: الثاً ث

من معالم المنهج الصحيح في التربية والدعوة إلى اهللا جل وعال أن يدعوا الداعيـة إلـى             
إصالح العقيدة باألمر بإخالص العبادة هللا والنهي عن الشرك ، ثم األمر بإقامة الصالة ، وفعل                

والدعوة إلى التوحيد وإخالص العبادة هللا تعـالى    . ات ، األهم فاألهم     الواجبات ، وترك المحرم   
  .هي منطلق دعوة الرسل ، وأساسها ، وأصلها األصيل الذي به البداية والمنتهى 

النحـل  (  } ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ ُأمة رسوالً َأنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغُوتَ      {: قال اهللا تعالى    
، فبين اهللا تعالى في هذه اآلية العظيمة وظيفة الرسل وأصل دعوتهم وزبدة رسـالتهم                ) ٣٦: 
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        وهي الدعوة إلى توحيد اهللا وإخالص العبادة له واجتناب مـا يعبـد مـن دونـه ، والتحـذير           
ا نُوحي ِإلَيه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَـا         وما َأرسلْنَا من قَبلك من رسوٍل ِإلَّ      { : قال اهللا تعالى    . من ذلك   
       . ، فالتوحيد أصل أصيل قامت دعوة الرسـل جميعـاً لتحقيقـه              ) ٢٥: األنبياء  ( } فَاعبدونِ

   ) . ٨٥ هـ ، ص ١٤٢٣: السحيمي ( 
فالواجب على دعاة اإلسالم أن يكونوا على بينة من رأس اإلسالم وأساسـه الـذي هـو                 

دعوة وتعليماً ، إذ ال قبول لعمل إال بهذا األصل ، وفي هذا يقول شيخ اإلسـالم ابـن                   التوحيد  
 وهي متضمنة عبـادة  – شهادة أن ال إله إال اهللا –ولهذا كان رأس اإلسالم : ( تيمية رحمه اهللا  

اهللا وحده وترك عبادة ما سواه ، وهو اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا من األولـين و اآلخـرين       
   ) ١٠/١٥ت ، .د: ابن باز ) . ( ناً سواه دي

بل ينبغي أن يعلم أن التوحيد وتجريده من كل الشوائب هو أولى األحكام تطبيقاً وتـشريعاً     
، وال قبول لألعمال إال به ، فكيف يجوز لمن عرف التوحيد و أهميته أن يجعله أمـراً ثانويـاًَ        

ر ألفة المسلمين وأساس وحدة صفهم ، وال        في دعوته إلى اهللا ؟ بل يجب أن يجعل التوحيد مدا          
ينبغي أن يشتغل الداعية بشيء آخر كالدعوة إلى كثير من المهارات الـسياسية القائمـة علـى     
الدعوة لتجميع المسلمين وجمهرتهم حول فكرة سياسية بدعية يزعمونها دينية شرعية ، وعـدم         

   ) ٨٨ هـ ، ص ١٤٢٣:  السحيمي ) . (إعارة التوحيد اهتماماً في الدعوة والنصح واإلرشاد 
هتمام بالدعوة إلى التوحيد أوالً وهو معنى قولـه   ينطلق الشيخ رحمه اهللا في اإلصالح باال      

 لـذلك  : " فيقول الشيخ رحمه اهللا  ) .١٩: محمد  ) ( فَاعلَم َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه: ( تبارك وتعالى   
توحيد في كل مجتمع أو تكتل إسالمي يسعى حقيقة وحثيثاً          ال بد من التركيز على الدعوة إلى ال       

إلى ما تدندن به كل الجماعات اإلسالمية أو جلها ، وهو تحقيق المجتمع اإلسـالمي و إقامـة                  
الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل اهللا على أي أرض ال تحكم بما أنزل اهللا ، هذه الجماعـات                   

 – التي أجمعوا على تحقيقها وعلـى الـسعي   –ذه الغاية أو هذه الطوائف ال يمكنها أن تحقق ه     
         ." به الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم               إال بالبدء بما بدأ    –حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعية      

  ) ٢٢ ، ٢١ هـ ، ١٤٢٢: األلباني ( 

 يبين شيخنا رحمه اهللا أن وجوب االهتمام بالعقيدة ال يعنى إهمال باقي الشرع من عبادات              
بيد أنه يجب على الدعاة والمربين أن يحملوا اإلسـالم كـالً ال             . وسلوك ومعامالت وأخالق    

يتجزأ بداية من تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة وتفهيمهم أيضاً العبادات التي ينبغي أن يعبـد               
   ) .٢٢،٢٣ هـ ، ١٤٢٢: لباني األ. ( ربنا عز و جل بها 

  
   : بحث  استمرارية العلم و ال- : رابعاً
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التعليم ال ينتهي بانتهاء الفرد من مرحلة تعليمية معينـة وإنمـا يـستمر              ( ويقصد بها أن    
  باستمرار الحياة و في سياقها دون  انقطاع من أجل تحقيق آمال الفرد وتنمية قدراته وإمكانياته

   ) . ١٨٩  ، ١٩٧٣: العفيفي و أحمد ) . ( لب العلم المتغير و تمكينه من مواجهة مطا
وقُْل رب زِدني   ( وقد حث اهللا تبارك وتعالى المسلم على االستزادة من العلم حيث قال             

الـصحيحة  وقد ذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا في السلسلة          ) . ١١٤من اآلية   : طـه  ) ( علْماً  
رزقني  اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وا         :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقول       

هذا و من المعلوم أن اإلنسان مهما بلغ به العلم فهو بحاجة إلـى مواصـلة                . علما تنفعني به      
            ومـا ُأوتيـتُم مـن الْعلْـمِ ِإلَّـا      {: طلبه الفتقاره لهذا العلم حيث قـال اهللا تبـارك وتعـالى     

   ) .٨٥من اآلية : اإلسراء (  }قَليالً
خنا رحمه اهللا على التمسك بالنصوص الـشرعية و مـنهج           على الرغم من تأكيد شي    و

 في طلب العلم ألن العلم ال يقبل الجمود         رالسلف الصالح في الفهم ، إال أنه يدعو إلى االستمرا         
ويقول رحمـه اهللا    ) ما ترك األول لآلخر شيئاً      : ( و يخالف الشيخ ما يقوله بعض المتقدمين        . 

الشيخ األلباني رحمه اهللا طالب العلم إلى عـدم االقتنـاع           ويدعو  ) . كم ترك األول لآلخر     : ( 
 من المتأخرين ، بل يدعوه إلى االسـتمرار فـي تطـوير    جهد فالن أو فالن من المتقدمين أو   ب

: األلبـاني  . ( علمه و بحثه لكي يصل إلى الحق والصواب ويضيف جوانب أخرى من العلم              
   ) .١/٦٤٣: سلسلة الهدى والنور 

  
 ضرورة البحـث التربـوي      األلباني رحمه اهللا في تأكيد    فادة من آراء الشيخ     يمكن االست و

 لنصل من خالل ذلك إلى      حتاج إلى البحث و النظر    الجاد في القضايا التربوية المعاصرة التي ت      
صياغة حلول مستمرة للقضايا التربوية المستجدة في ضوء المنهج الـصحيح المبنـي علـى               

  .علماء السابقين النصوص الشرعية و اجتهادات ال
  
  
  
  

  :  تشجيع التجديد والتطوير - : خامساً
  

 متعددة وال يقتصر التجديد على فرع من هـذه الفـروع            اًويرى الشيخ أن للعلم فروع    
بل يمكن أن يكون التجديد في النهـوض بالمـسلمين وبالجهـاد    ، كالتفسير أو الحديث أو الفقه   
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 قـوة وعـزة و منعـة     عليهديد في الدين يترتب      أي تج  ويعتبر الشيخ أن  . ودفع صائرة العدو    
نـه ال  الجوانـب بـل إ  للمسلمين فالقائم عليه يعتبر من المجديين وإن كان مقصراً في بعـض     

: سلسلة الهـدى والنـور      : األلباني  . ( يشترط فيه فرداً واحداً وإنما يمكن أن يقوم به جماعة           
١/٧٩١. (   

ية اإلسالمية التـي تعمـل علـى النهـوض     ويتبين من كالم الشيخ رحمه اهللا أن الترب    
جامدة في أهدافها ومناهجها و طرائقهـا       ال تكون   بالمسلمين لمواجهة كافة التحديات  يجب أن        

لذلك يجب على القائمين على     . بل هي متجددة متطورة باستمرار تستجيب الحتياجات اإلنسان         
ن والعمل على تطوير قدراتهم     بوييتشجيع المعلمين والمدراء والمشرفين التر    التربية العمل على    

جد من مواد وأنشطة يمكنها أن       باستمرار وربطهم بالوسائل واألساليب الحديثة التي تواكب ما       
  .تساعد على النهوض بالعملية التربوية وتلبية حاجات المجتمع 

  
  : تفر في مسائل األصول والفروع  خطأ المجتهد الملتزم مغ-: سادساً  

لَيس بمعصومٍ ، فال يجوز قبول كلِّ ما يقوله   العاِلم يزِلُّ و ال بد ، إذ ::ل ابن القيم قا
لة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمه كّل عاِلم على وجه األرض ، و حرموه نز، و ينزل قوله م

   . )١٧٣ / ٢ :   م١٩٧٣ : ابن القيم ( ) ، و ذموا أهلَه 

البد من : ( الم ابن عبد البر في خطَر زلّة العالم و قال اإلمام الشاطبي عقب إيراد ك
ال عالم ال يصح اعتمادها من جهة ، وأن زلة ال: نها م: النظر في أمور تبنى على هذا األصل 

إال  للشرع ، و لذلك عدت زلةً ، ووضوعة على المخالفةم األخذ بها تقليداً له ، و ذلك ألنها
ذه الرتبة ، و ال نُسب إلى صاحبها الزلل فيها ، كما أنه ال ه  لم يجعل لهاافلو كانت معتداً به

لتقصير ، و ال أن يشنَّع عليه بها ، و ال ينتَقَص من أجلها ، أو ا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى
الشاطبي ، ( . ) ، فإن هذا كله خالف ما تقضي رتبته في الدين لمخالفة ا يعتقد فيه اإلقدام على

   . )٤/١٧٠ت .د

 : قال بن إسحاق األزدي رحمه اهللا ، إسماعيل المالكي حكى الزركشي أن القاضي و
قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء ،  ، و  كتاباً نظرت فيهي إلعفَدفَ ، دخلت على المعتضد( 
لم تصح هذه األحاديث ؟ أ:  فقال .إن مصنف هذا زنديق :  فقلت ،ما احتج به كل منهم  و

من أباح المتعة لم  لكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، و  ، وتيوِر على ما األحاديث: قلت 
من جمع زلل العلماء ، ثم أخذ بها ذهـب دينه  له زلّة ، و  عالم إال ومنما  يبح المسكر ، و

٣٢٦ / ٦ت ، . الزركشي ، د (  .  ) بإحراق ذلك الكتاب المعتضدر ، فأم(   
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 المقام إلى الخوض في مسألة ضطرهاة رحمه اهللا حين بن تيمياال شيخ اإلسالم قو 
في أعراض األئمة ، أو انتقاص  لوقيعةانعوذ باهللا سبحانه مما يفضي إلى " : زالت العلماء 

ادتهم و ترك محبتهم و مواالتهم ، حم وأأحد منهم ، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم ، 
و يعرف من حقوقهم و فضلهم ما ال  يواليهم وونرجو من اهللا سبحانه أن نكون ممن يحبهم 
 ، و ال حول و ال أوفر نصيب و أعظم حظ لكذيعرفه أكثر األتباع ، و أن يكون نصيبنا من 

   . )٩٢ / ٦ هـ  ، ١٣٨٦ابن تيمية ، (  " .قوة إال باهللا 
ليس ألحد أن يتبع زالت العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم  : ( أيضاًقال و 

    ) .٢٣ / ٢:  ، د ت  ابن تيمية(  )يمان إال بما هم له أهل واإل

 د يخطئ في مـسألة أو أكثـر و أن هـذا        و يذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا أن العالم ق        
  ، فالعبرة بما يغلب علـى هـذا  الخطأ ال يخرج هذا العالم مما غلب عليه من العقيدة الصحيحة    

. صمة ليست ألحد بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم           فالع  ، العالم من فكر صحيح أو عمل صالح      
و ال غرابة أن يخطئ العالم في مسألة ما أو أكثر بل هذه من طبيعة البشر أن يقع منه الـذنب                     

ـ   فالذي أخل بشيء من المنهج فإ     . اً  والمعصية مراراً وتكرار    عـن المـنهج     انه يصيب انحراف
وهذا كاإليمان و اإلسـالم ، إذا تـرك   . نهج بمقدار هذا الخلل وهو ال يعد بذلك خارجاً عن الم 

. المسلم أو المؤمن شيئاً من مقتضيات اإليمان أو اإلسالم فإنه ال يخرج عن إيمانه أو إسـالمه      
 والخطأ الذي يطـرأ علـى     . والمؤاخذة تكون عندما يقام على هذا العالم الحجة فيعاند ويصر           

 األصول يغتفر مطلقاً إن لم يكن القصد من          كان في الفروع أو    اإلنسان نتيجة لسوء الفهم سواء    
ويضرب الشيخ مثاالً على ذلك اإلمام الحـافظ ابـن حجـر            .الخطأ المكابرة و الجحد والعناد      

 فهذا ليس معناه أنه ال ينبغي أن يستفاد من علمـه ومـن               ، و ما وقع منه من خطأ     العسقالني  
لمسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة    كتبه و أن ال نترحم عليه و أن ال نحشره في زمرة علماء ا             

   ) .١/٧٢٧: سلسلة الهدى والنور : األلباني . ( ، بل يجب أن ننهل من علمه وخبراته 
حـذر  ويظهر الشيخ األلباني رحمه اهللا أنه إذا أخل عالم ما بشيء من المنهج فإنه ال ي               

   ) .١/٧٥١ : سلسلة الهدى والنور: األلباني ( ه فقط من شخصه وإنما ينبه على أخطائ

ه في العمل على بناء ائوفي ضوء ما ذهب إليه شيخنا رحمه اهللا يمكن االستفادة من أر
 فما كان  ،نظرية تربوية توضح أسس وضوابط التعامل مع خبرات العلماء قديماً و حديثاً

موافقاً لألصول اإلسالمية ويساهم في تطوير ميادين التربية يمكن توظيفه لخدمة الميدان 
 أيضاً من آراء الشيخ المعلمون والتربويون وكل و يمكن أن يستفيد. ربوي للمجتمع المسلم الت

من يهتم بالتربية اإلسالمية من حيث العمل على تربية النشء على احترام العلماء وتوقيرهم 
  .وعدم المساس بأعراضهم أو الخوض في زالتهم بما قد يضر بالدين 
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   : عية بتغير الزمان والمكان الشر تغير األحكام -: سابعاً 

  يفصل شيخنا رحمه اهللا في مسألة تغير األحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان حيث 
األحكام الشرعية المنـصوص عليهـا      ويفرق بين   ،  صحيحاً على اإلطالق    ليس  يرى أن ذلك    

بتغيـر  ويرى أن األحكـام التـي تتغيـر    . ت على اجتهادات معينة  ياألحكام األخرى التي بن   و
الزمان والمكان هي األحكام التي صدرت من اجتهاد بعض األئمة بخالف األحكام التي تـستند         

  . إلى نص ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 
ويحذر الشيخ من أخذ قاعدة تغير األحكام بتغير المكان والزمان على إطالقها ألن في              

: األلباني  . ( ما حرم اهللا تعالى من الربا ونحو ذلك         ذلك فتحاً لباب التالعب بالشريعة و إباحة        
   ) .١/٧٥٣: سلسلة الهدى والنور 

ويترتب على رأي الشيخ األلباني تصنيف ميدان التربية اإلسالمية إلى جوانـب ثابتـة          
مرتبطة باألحكام الشرعية الثابتة ، وأخرى متغيرة ومتجـددة مرتبطـة باألحكـام المتجـددة               

 ) ٢٠ هــ ، ص  ١٤٢٣أبو دف ، (  ذهب إليه علماء التربية ، حيث يرى   وهذا ما  . المتغيرة
أن التربية اإلسالمية تقوم على أسس ثابتة ، ال تخضع للتبديل والتغيير والحذف والتكميـل ألن        

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا     ( المصدر الذي يستقي منه محتواها ، ثابت ال تحريف فيه و ال تغيير              
 ظُونافلَح ٩: الحجر) ( لَه.  (   

 و ثبات أسس التربية اإلسالمية نتيجة حتمية يقتضيها علم اهللا بخفايا النفس اإلنـسانية              
تكاملها ، مما يزيـدنا يقينـاً       لنفس و تدبيره في تمام تناسقها و      وإبداعه في إحكام وظائف هذه ا     

اهللا وشريعته ستبقى ثابتة علـى مـدى        على أن التربية التي تستمد مبادئها ومنهاجها من كالم          
. األجيال ، جديدة ال يبدلها الزمان و ال يغير مـن صـالحها ، تطـور حـضارة اإلنـسان                     

  ) . ٨٢  هـ ، ص ١٤٠٩النحالوي ، (
قالب ثابـت    أنها جامدة في   " هذا الثبات في التربية اإلسالمية ال يعني       أن   " :  و يرى القاضي  

ألن . وليست مرنة بغير حدود     .  لجيل دون ما يستقبل من أجيال        ، أو لفترة زمنية محددة ، أو      
المرونة واالنفتاح بغير حدود ، يؤدي إلى مسخ الشخصية اإلسالمية ، فهي صالحة لكل زمان               
منذ أن أعلن النبي صلى اهللا عليه وسلم دعوة ربه جل وعال ، إلى أن يرث اهللا األرض ومـن                 

ا متطورة ونامية وصالحة لكل زمان ، فهي ثابتـة فـي            وهي ثابتة و مرنة بما يجعله     . عليها  
ثم أن هناك أموراً متغيرة ،      . قواعدها األساسية ، فيما يجب أن يخلد ويبقى ، في إطارها العام             

تتغير تبعاً لظروف المجتمع ، مما يجعل هناك ضرورة لوجود مرونة كافية ، لمواجهـة مثـل           
  . هذه األحوال 
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مثل الثبات فيما أتى به القرآن الكريم من أهداف عامـة للتربيـة ،            يت: و يضيف القاضي قائالً     
وكذلك محتويـات المجـاالت ،   . ومجاالتها العامة ، رغم مرونتها ، حيث يمكن الزيادة عليها          

فأمهات الفضائل اإلسالمية في األخالق     . مما نص عليه القرآن الكريم وأوضحته السنة النبوية         
قية ، والقواعد القطعية في تنظيم المجتمع أيضاً ال يجوز التبديل فيهـا  ، تلتزم بها التربية األخال 

أو تعليم غيرها أما الحركة والمرونة تتمثل في المصادر االجتهادية ، وهي ما يتغيـر بحـسب       
  . اقتضاء المصلحة له ، زماناً ومكاناً وحاالً 

 أن تعيش وترتقي ، ثابتة على       وبهذه الميزة يمكن للتربية اإلسالمية    : " كما يقول القاضي أيضاً     
أصول وقيم وغايات ، متطورة في معارفها وأساليبها وأدوات بحثها في سـبيل إنتـاج أرقـى              

والتطور و النمو الذي تمتاز به تلك التربية يخضعان دوماً للقيم اإلنسانية الثابتة فـي             . وأسرع  
   )٤٩هـ ، ص ١٤٢٤: القاضي . ( " القرآن الكريم 

ني في هذه المسألة يمكـن أن يقـوم التربويـون            إليه الشيخ األلبا   وفي ضوء ما ذهب   
معالجة القضايا التربوية المعاصرة بعد تمحيص المسائل التربويـة و تأصـيلها            ب المعاصرون

فما كان من هذه المسائل     . بالرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة و اجتهادات العلماء السابقين          
ح من الكتاب والسنة فإنه ينبغي االلتـزام بالنـصوص وعـدم            التربوية مستنداً إلى دليل واض    

الخروج عليها تحت أي ذريعة ، و ما كان من هذه المسائل مستنداً إلـى اجتهـادات العلمـاء                   
والمربين السابقين فيمكن تطويره وإعادة النظر فيه إضافةً وتعديالً ليوافق حاجـات المجتمـع              

  .المسلم المعاصر 
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  امسالفصل الخ

  التي عالجھا األلبانيالمشكالت التربویة المعاصرة
  
   تقلیدال -
   إھمال الدور التربوي للمسجد-
   العقوبة البدنیة -
  التعصب -
   ضعف التدین و ضحالتھ-
   االختالط في التعلیم -
   الفصل بین العلم و العمل -
   إھمال تربیة األوالد -
   ) دعوى العلم بغیر حق  ( التعالم-
  )  الرھبنة (و في التربیة  الغل-
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   التي عالجھا األلبانيالمشكالت التربویة المعاصرة
عالج الشيخ األلباني العديد من المشكالت التربوية المعاصرة و كان له أثر واضح في ذلك من                
خالل تراثه العلمي المتمثل في كتاباته و محاضراته العلمية المسجلة على أشـرطة وقـد قـام      

ما يزيد عن ألف شريط من األشرطة المسجلة والمفهرسـة للـشيخ كمـا قـام           الباحث بتفريغ   
بتصنيفها و قام أيضاً بالبحث في كتب الشيخ و مؤلفاته حيث تبين أن الشيخ قد عالج المشكالت                 

  : التربوية التالية 
  : التقليد : أوال 

تقليد الهدي فكأن المقلـد  إن التقليد في اللغة مأخوذ من القالدة التي يقلد اإلنسان غيره بها ومنه            
واصطالحا هو العمل بقـول  . جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقالدة في عنق من قلده           

الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  والعمـل         
قامت الحجـة  باإلجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد  

   ) ٧٥ ت ،. د: األلباني ( . في ذلك 
  : ذكر الشيخ األلباني العديد من سلبيات التقليد و اآلثار السيئة له و كانت على النحو التالي 

  . يد ليس بعلم نافع لأن التق -١
  .   وظيفة العامي الجاهل أن التقليد  -٢

ن اهللا تعالى قد ذمه في غير ما آيـة فـي   أما أن التقليد ليس بعلم فأل : " قال األلباني رحمه اهللا     
القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات األئمة المتقدمين على النهي عنه وقد عقد إمام األندلس ابن               

بابا خاصا فـي تحقيـق   ) جامع بيان العلم وفضله ( عبد البر رحمه اهللا تعالى في كتابه الجليل    
قـد ذم اهللا تبـارك   : والفرق بين التقليد واالتباع   فساد التقليد ونفيه    ب  با: ل ما ملخصه    ذلك فقا 

اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربابـاً مـن دونِ    {: وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال       
لم يعبدوهم من دون اهللا ولكنهم أحلوا        : وروي عن حذيفة وغيره قالوا      )  ٣١ : التوبة (  }اللّه

ه وسلم  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل      :  وقال عدي بن حاتم      . عليهم فاتبعوهم    لهم وحرموا 
يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة             :وفي عنقي صليب فقال لي      

:  قـال  .اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون اهللا   :حتى أتى على هذه اآلية    ) براءة  ( 
هللا إنا لم نتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم علـيكم فتحلونـه             يا رسول ا  : قلت  

   : وقال عـز وجـل    . تلك عبادتهم: بلى فقال : ويحرمون ما أحل اهللا لكم فتحرمونه ؟ فقلت      
}           ا ِإنَّا وفُوهتْريرٍ ِإلَّا قَاَل من نَّذم ةيي قَرف كلن قَبلْنَا مسا َأرم كَذَِلكِإنَّا وو ةلَى ُأماءنَا عنَا آبدج

    ونقْتَدم ملَى آثَارِهع .            لْتُم بِهسا ُأرقَالُوا ِإنَّا بِم اءكُمآب هلَيع دتُّمجا ومى مدجِْئتُكُم بَِأه لَوقَاَل َأو
  ونرإنـا   (: ء فقالوا   فمنعهم االقتداء بآبائهم من قبول االهتدا     .  )٢٤ ،   ٢٣ : الزخرف(  }كَاف 



 ١٠٣

ما هـذه التَّماثيـُل     { :  لهم    ألهل الكفر وذاماً   وقال جل وعز عائباً    . )بما أرسلتم به كافرون     
   فُوناكا علَه ي َأنتُمالَّت.      ينابِدا عاءنَا لَهنَا آبدجومثل هـذا   .  ) ٥٢،٥٣: األنبياء   (  } قَالُوا و

وقد احتج العلماء بهذه اآليات في إبطال التقليد        . باء والرؤساء   في القرآن كثير من ذمه تقليد اآل      
ألن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمـان          ،  ولم يمنعهم كفر أولئك من االحتجاج بها        ،  

كما لو قلـد    ،  بغير حجة للمقلد     ) في كونهما اتباعاً  (  وإنما وقع التشبيه بين التقليدين        ،   اآلخر
 كان كل واحد ملومـا علـى         ،  فأذنب وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها       رجال فكفر وقلد آخر   

وي عن  ثم ر  .  )التقليد بغير حجة ألن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت اآلثام فيه               
ومـن طريـق     .علما وال تغد إمعة فيما بين ذلـك     اغد عالما أو مت    :ابن مسعود أنه كان يقول      

، إلمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيـره             كنا ندعوا ا   : أخرى عنه قال    
 ويل لالتبـاع مـن   :وعن ابن عباس قال . ني المقلد  يع، فيكم اليوم المحقب دينه الرجال       وهو

يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول اهللا           : كيف ذلك ؟ قال     : قيل  . عثرات العالم   
: "  ثم قال ابن عبـد البـر         .تباع  ه فيترك قوله ذلك ثم تمضي األ      صلى اهللا عليه وآله وسلم من     

  تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهاالً       : اهللا عليه وآله وسلم أنه قال        وثبت عن النبي صلى   
 وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي          . فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون       يسألون
   ) ٧٨ -٧٦ ت ، . د: األلباني  (  .  "لرشده

 عـن   فـأغنى ذلـك    : وال خالف بين أئمة األمصار في فساد التقليد       : " و قال الشيخ األلباني     
ال يجـوز الفتـوى     : ل ابن القيم رحمه اهللا تعالى       وقا.  )  اإلعالم   (اإلكثار ونقله ابن القيم في      

ن التقليد ليس بعلـم وأ     بالتقليد ألنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وال خالف بين الناس أن            
إن المقلد ال يسمى عالما كما نقله أبـو         : وكذلك قال السيوطي     . المقلد ال يطلق عليه اسم عالم     

  )إرشاد الفحول  (الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه وجزم به الشوكاني في            
نفية أنه ال يجوز توليـة       وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الح        .إن التقليد جهل وليس بعلم      : فقال  

ــضاء  ــى القـ ــام  . الجاهـــل علـ ــن الهمـ ــة ابـ ــسر العالمـ ــل ( ففـ                                      ) الجاهـ
   ) ٧٩، ٧٨  ت ، . د : األلباني ( " .    بالمقلد

    :ابن تيمية رحمه اهللا اإلمام لمنها قوو قد جمع الباحث أقواالً أخرى تبين ذم العلماء للتقليد 
اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه، وهذا هو   ذم اهللا تعالى في القرآن من عدل عنقد

وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام  التقليد الذي حرمه اهللا ورسوله،
أحد، فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرسـول طاعتـه    باتفاق المسلمين على كل

والعامة في كل وقت وكل مكان في سره وعالنيته وفي جميع  ى كل أحد من الخاصةفرض عل
وتقليد العاجز عـن االسـتدالل     :وقال بعد ذلك ) . ٢٦٠ / ١٩ت ، . د  : الفتاوى( )  أحواله

ومـن    :قال في موضع آخـر  و  )١٩/٢٦٢ت ، . د : الفتاوى ( ) عند ا لجمهور للعالم يجوز
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مـن الـذين    (ن فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهـو  شخصاً كائناً من كا نصب
قوم من  وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة ) . ١٥٩: األنعام( .  اآلية)ً دينهم وكانوا شيعا فرقوا

والي مـن  المعيار في المؤمنين مثل أتباع األئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم
: كما قال اإلمـام ابـن تيميـة           ) ٢٠/٨ت ،   . د: الفتاوى   . ( )  وافقهم ويعادي من خالفهم   

ورسوله، والحرام ما حرمه اهللا ورسوله، والدين ما شرعه  وأصل الدين أن الحالل ما أحله اهللا
يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث اهللا به رسـوله، قـال اهللا    اهللا ورسوله، وليس ألحد أن

            .  ) يماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله    مستق وأن هذا صراطي : ( تعالى
وفي حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النبي صـلى اهللا عليـه   .   )١٥٣ :األنعام( 

هذه سبيلي وهذه سبل علـى كـل   : "أنه خط خطاً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال وسلم
وَأن هـذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعواْ السبَل  {:  رأمنها شيطان يدعو إليه ثم ق سبيل

          تَتَّقُون لَّكُملَع اكُم بِهصو ذَِلكُم هبِيلن سع قَ بِكُمابـن تيميـة     ( . )  ١٥٣ : األنعـام  ( }فَتَفَر:      
  )١٠/٣٨٨ت ، . د 

دب مع الرسول صـلى اهللا  األ من مخالفة   ، و   التقليد المذموم  قد حذر ابن القيم رحمه اهللا من      و  
، فـرأس    ن مملوء به  آلقروأما األدب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم فا          "  :فقال عليه وسلم 
        ، دون أن  ، وتلقـي خبـره بـالقبول والتـصديق     كمال التسليم له واالنقياد ألمره األدب معه

ل أو شكاً أو يقدم عليه آراء الرجـا       ه معقوالً، أو يحمله شبهة      معارضة خيال باطل يسمي    يحمله
ـ  ، فيوحده بالتحكيم والتسليم واالنقياد واإلذعان كما وحـد المرسـل           وزباالت أذهانهم  بحانه  س

 عذاب اهللا إال بهما ، فهما توحيدان ال نجاة للعبيد من بالعبادة والخضوع والذل واإلنابة والتوكل
، وال  يرضى بحكم غيـره  ، فال يحاكم إلى غيره وال د متابعة الرسول، توحيد المرسل وتوحي

مذهبـه وطائفتـه    يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي
أمـره وخبـره     عن   ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإال فإن طلب السالمة أعرض            

 . نؤوله ونحملـه  : حريفه تأويالً وحمالً، فقال، وإال حرفه عن مواضعه وسمى ت وفوضه إليهم
خير له من أن يلقـاه بهـذه    ،باهللا  ما خال الشركالعبد ربه بكل ذنب على اإلطالق فألن يلقى 

، وال يعـارض نـصه    اآلراء لقولـه   ومن األدب معه أال يستشكل قوله بل يستـشكل . الحال
عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه  هبقياس، بل تهدر األقيسة وتتلقى نصوصه، وال يحرف كالم
قبول ما جاء به صـلى اهللا عليـه    معقوالً، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، وال يوقف

                      اهللا عليـه وسـلم    وسلم علـى موافقـة أحـد، فكـل هـذا مـن قلـة األدب معـه صـلى         
   )٢/٣٩٠ هـ ، ١٣٩٣: ابن القيم . ( " )  عين الجرأة وهو

عالم الموقعين عـن  إ : ( رحمه اهللا في الرد على المقلدين وذم التقليد في كتابه القيم ضوقد أفا
 في عقد مجلس مناظرة( :   بعنوان فصل خاصفي مواضع متفرقة ال سيما في)  العالمين رب
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 ، إذ بلغت أوجه إبطال التقليد أكثـر مـن   بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان

  ) ٢/٢٠١ م ، ١٩٧٣: ابن القيم (   .) ثمانين وجها
  

   :  نظرتهم للتقليد و التعصب في قلدين ألئمتهم مخالفة الم -٣
 بمثل هذه القواعد التي ابتدعوها على خـالف مـا           "ذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا أن المقلدين        

عن أوصاهم به أئمتهم قد مكنوا للتقليد في صدورهم وصدور طلبة العلم كلهم وصدورهم بذلك               
التفقه بالكتاب والسنة وصار الفقه في عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة في كتبهم ثـم لـم                  

 إذا سـئلنا عـن مـذهبنا     :التعصب للمذهب بمثل قول بعـضهم       يقنعوا بهذا كله بل دعوا إلى       
مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنـا خطـأ يحتمـل           : ومذهب مخالفنا ؟ قلنا وجوبا      

ن عليه والباطل مـا     الحق ما نح  :  سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا         الصواب وإذا 
ومـع أن    ) . ٣٣٢ص  شريع اإلسالمي للعالمة الخضري     تاريخ الت ( كما في   . عليه خصومنا   

هذه األقوال ونحوها مما لم نذكره لم يقل بها أحد من األئمة المتبوعين بل هم أعلم وأتقـى هللا                    
  : وا بها فهي ظاهرة البطالن من وجهين تعالى من أن يتفوه

ن إال  ايرة التي تأمر بأن ال يقول اإلنـس        أنها مخالفة للكتاب والسنة في نصوصهما الكث       : األول  
وقد علمت أن العلم الحق إنما هو ما جـاء          ] وال تقف ما ليس لك به علم        : [ بعلم كقوله تعالى    

  وه ؟ في القرآن والسنة فأين فيهما ما يدل على ما ذكر
 أنهم يدعون التقليد والمقلد حجته قول إمامه كما هو معروف من كتبهم فأين ذلك في                :واآلخر   

   ) ٩٠ت ، ص . د : األلباني ( .  كالم إمامهم ؟ وحاشاهم من ذلك 
  
   :  في المقلدين  كثرة الخالف -٤

ى تفرقهم المشين   ومن عرف هذا السبب في بقاء طوائف المقلدين عل        : " قال األلباني رحمه اهللا     
طيلة هذه القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم ببطالن الصالة أو كراهتها وراء المخالف فـي               

بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأجاز آخر ذلك لكن دون العكـس      ،  المذهب  
والَ  {: بقولـه   كأن اهللا تعالى لم يخـاطبهم       " تنزيال لها منزلة أهل الكتاب      : " معلال ذلك بقوله    

          ـيمظع ـذَابع ـملَه لَــِئكُأونَاتُ ويالْب ماءها جم دعن باخْتَلَفُواْ مقُواْ وتَفَر ينتَكُونُواْ كَالَّذ{          
    }رِحـون   فَتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَـديهِم فَ          {: قال    و  )١٠٥ : آل عمران ( 
والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا        : ال ابن القيم رحمه اهللا      ق.  ) ٥٣ : المؤمنون( 

هذه الكتب   ولعل: أقول  . بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب اآلخرين كما هو الواقع سواء             
 بـن قـيس      عنـه عمـرو    هي التي أشار إليها عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما فيما رواه            

إن : خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية فسمعت رجال يحدث الناس يقـول              : السكوني قال   
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األخيار وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر القـول         من أشراط الساعة أن ترفع األشرار وتوضع      
وما المثنـاة ؟    :   فقيل     .وأن يقرأ الناس بالمثناة في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها           

صـحيح  : وقـال    أخرجه الحاكم  : قال األلباني    (.  ما اكتتب سوى كتاب اهللا عز وجل        : قال  
ت            . د  : األلبـاني   ( ) اإلسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفـا فلـه حكـم المرفـوع               

ألنه من األمور الغيبية التي ال تقال بمجرد الرأي ال سيما وقد رفعه بعـض الـرواة    .  ) ٩٠،  
 حرصا منه علـى إخـالص     -وكأنه لذلك كان اإلمام أحمد رحمه اهللا        .  وصححه أيضا   عنده  

قـال ابـن    .  يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريـع والـرأي            -االتباع للكتاب والسنة    
 خشية إيثار الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تمامـا فـإنهم يـؤثرون                 :الجوزي  

،  عن الكرخـي    معيارا عليهما كما تقدم    ويجعلونه،  عند االختالف    نةمذهبهم على الكتاب والس   
وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك األدلة المتقدمة منها وكمـا توجـب ذلـك                 
، عليهم أقوال أئمتهم وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه مـن المـذاهب األخـرى                  

قوله صـلى    وقد ذكر     :مين متنازعين ولذلك قال ابن الق     لفيولكنهم مع األسف الشديد ظلوا مخت     
وهـذا ذم     .فا كثيرا فعلـيكم بـسنتي        وإنه من يعش منكم فسيرى اختال      :اهللا عليه وآله وسلم     

للمختلقين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر االختالف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الـذين     
 إليه وتذم من خالفها وال يرون       ة تنصر متبوعها وتدعو   شيعا كل فرق  فرقوا الدين وصيروا أهله     

     : قولـون   يالعمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم ويدأبون ويكدحون في الـرد علـيهم و              
هذا والنبي واحـد  .  ) مذهبنا  ( و) مذهبهم  ( و ) أئمتنا ( و) أئمتهم  ( و) كتبنا    ( و ) كتبهم   (

، جب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بيـنهم كلهـم             فالوا. والقرآن واحد والرب واحد     
وأن ال يطيعوا إال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وال يجعلـوا معـه مـن يكـون أقوالـه       

وانقـاد  ،  فلو اتفقت كلمتهم على ذلك  ،وال يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا     ،  كنصوصه  
تحاكموا كلهم إلى السنة وآثـار الـصحابة لقـل          و،  كل واحد منهم لمن دعاه إلى اهللا ورسوله         

فليس .  أهل السنة والحديث      ولهذا تجد أقل الناس اختالفاً      .االختالف وإن لم يعدم من األرض     
وكلما كانت  .  منهم لما بنوا على هذا األصل         وأقل اختالفاً  على وجه األرض طائفة أكثر اتفاقاً     

 فإن من رد الحق مـرج عليـه          ، سهم أشد وأكثر  الفرقة عن الحديث أبعد كان اختالفهم في أنف       
بْل كَـذَّبوا    {: أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين ذهب كما قال تعالى               

ونحـن  :   وقال أيضا ابن القيم رحمه اهللا      ، ) ٥ : ق ( }بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم في َأمرٍ مرِيجٍ        
جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقـه   لىال ندعي أن اهللا فرض ع  

ومـا حـدث فـي    ، وإنما أنكرنا ما أنكره األئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتـابعين  . وجله  
م بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول اهللا صـلى اهللا                اإلسال

واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع بل تقديمها عليه         عليه وآله وسلم  من نصب رجل        



 ١٠٧

، وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من جميع علمـاء أمتـه    
واالكتفاء بتقليده عن تلقي األحكام من كتاب اهللا وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأن ينضم إلـى              

وهذا مع تـضمنه    . قول إال بما في كتاب اهللا وسنة رسوله         ال ي ) يعني الرجل المقلد    ( ذلك أنه   
 بغير علم فيه اإلخبار عمن خالفه وإن كان أعلم منه         للشهادة بما ال يعلم الشاهد والقول على اهللا         

كالهمـا مـصيب    : متبوعي هو المصيب أو يقول      : ويقول  . أنه غير مصيب للكتاب والسنة      
عل أدلة الكتاب والسنة متعارضـة ومتناقـضة واهللا         فيجسنة وقد تعارضت أقوالهما     للكتاب وال 

ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد ودينه تبع آلراء الرجال وليس له في نفي األمـر                 
 إذا عرف هذا فنحن إنما      .حكم معين وال بد من واحد من األمرين وهذا من بركة التقليد عليه              

وأصـل التقـوى    . يتقوه بحسب اسـتطاعتهم     إن اهللا تعالى أوجب على العباد أن        : قلنا ونقول   
 فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيـه ممـا                ، العمل به  معرفة ما يتقي ثم   

أمره اهللا به ونهاه عنه ثم يلتزم طاعة اهللا ورسوله وما خفي عليه فهو في أسوة أمثاله ممن عدا                   
يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم       الرسول فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم             

   )٩٤ -٩١ ت ،. د : األلباني ( " .  ولم يكلفه اهللا ما ال يطيق من معرفة الحق واتباعه 
  

  :  عن التقليد أئمة المذاهبنهي 
استشهد الشيخ األلباني رحمه اهللا برأي األئمة األطهار أئمـة المـذهب لبيـان ذمهـم للتقليـد           

تتابع على النهي األكيـد عـن       ت جاءت أقوال األئمة المجتهدين      ناومن ه : وتحذيرهم منه فقال    
  . التقليد لهم أو لغيرهم 

  .ولنا ما لم يعلم من أين أخذناه  ال يحل ألحد أن يأخذ بق:مه اهللا تعالى  فقال أبو حنيفة رح- 
نقـول القـول اليـوم    حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكالمي فإننا بشر          : وفي رواية    

   . ع عنه غداونرج
وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافـق        إنما أنا بشر أخطئ   :  وقال مالك رحمه اهللا تعالى       - 

   . السنة فاتركوهالكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب و
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عـن رسـول   : قال الشافعي رحمه اهللا تعالى    و - 

   .لم لم يحل له أن يدعها لقول أحد وآله وساهللا صلى اهللا عليه 
 كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عند أهل النقـل                  :  وقال  

   . ا راجع عنها في حياتي وبعد موتي بخالف ما قلت فأن
ح فحـديث  كل ما قلت فكان عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم خالف قولي مما يـص    : وقال  

   . نبي أولى فال تقلدوني ال
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 ال تقلدني وال تقلد مالكا وال الـشافعي وال األوزاعـي        : اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى        وقال - 
   . وخذ من حيث أخذوا وال الثوري 

إلى غير ذلك من األقوال المأثورة       . إذا صح الحديث فهو مذهبي      :   واشتهر عنهم أنهم قالوا     
   )٨٠ ، ٧٩  ،ت. د : األلباني (  .عنهم 

  
  : بيان من ال يجوز له التقليد 

:  العلم هو قول اهللا ورسوله      : بين الشيخ األلباني رحمه اهللا أنه ال يجوز ألهل العلم التقليد فقال             
وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه ال يجوز ألهل العلم المتمكنـين مـن                   

ي الفقه إال بما جاء في الكتاب والسنة ألن العلم حق العلم إنما             معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا ف     
   . الهو فيها ال في آراء الرج

فالواجب علـى   :  الرسالة    ولذلك قال اإلمام الشافعي في       :و يستدل الشيخ بآراء العلماء فيقول       
كلم فيه العالمين أن ال يقولوا إال من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما ت            

   .أقرب من السالمة له إن شاء اهللا منه لكان اإلمساك أولى به و
 وال حرام إال من جهة العلم وجهة العلـم  ل ليس ألحد أبدا أن يقول في شيء حال    :ال أيضاً    وق

   .  أو السنة أو اإلجماع أو القياس الخبر في الكتاب
ب من اإلثم من الذي قال وهو غيـر          ولو قال بال خبر الزم وال قياس كان أقر          :كما قال أيضاً  

ولم يجعل اهللا ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يقول إال من جهة علـم         . عالم  
.       آلثار وما وصفت من القيـاس عليهـا  مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة واإلجماع وا    

   )٨١ت ، ص. د : األلباني ( 
  

  :وع إلى العلم الصحيح الرجترك التقليد و وجوب 
يبين الشيخ رحمه اهللا ضرورة االبتعاد عن التقليد و الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما المخـرج               
من االختالف و الزلل ، و أن العالم الممدوح في الكتاب والسنة هو العالم بقول اهللا و رسـوله                    

 عـن عـامتهم أن      وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فـضال          :  " فيقول  
أكثرهم اليوم وقبل اليوم منذ قرون على جهل مطبق بما أفادته هذه النـصوص مـن الكتـاب                  

وأنه ليس بعلم وأن العلم إنمـا هـو   ، والسنة واآلثار عن الصحابة وأقوال األئمة من ذم التقليد     
 بال أحدهم أن    ولذلك فإنه ال يكاد يخطر في     . قال اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم           

وأن ،  العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما مـن العقائـد واألحكـام                  
 العلماء الذين مدحوا فيها إنما هم أهل العلم بما فيهما وليسوا العارفين بأقوال األئمة واجتهاداتهم             
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وكـذلك ال  . من المخـالف     لذلك تراهم حيارى بينها ال يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها            .
يرفع فيها العلـم    :  ي أحاديث أشراط الساعة مثال      يكاد يدور في خلد أحدهم مطلقا حين يقرأ ف        

 أنه يدخل فيه علم المقلد الذي هو الجهل ألنه ال علم عنده كما تقدم عـن                  .الجهلويظهر فيها   
 إن اهللا ال يقـبض      :ه وسلم   لنبي صلى اهللا عليه وآل    األئمة وكذلك ال ينتبه مطلقا إذا سمع قول ا        

أنهم العلماء بكتاب اهللا وسنة      . م بقبض العلماء  العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العل       
   )٨٢ت ،. د : األلباني . ( رسوله فقط

 وإنما العلم الحقيقي هـو العلـم بالكتـاب          اًوجملة القول أن التقليد مذموم ألنه جهل وليس علم        
   )٨٤ت ،. د : األلباني ( . بهما التفقه  في والسنة و

    
  

  : التقليد  جوازشروط
  

وضع الشيخ األلباني شروطاً عدة للتقليد يجب أن تتوفر فيمن يجوز له ذلـك و كانـت هـذه                   
  : الشروط كما يلي 

  :لعجز عن معرفة الدليل ا  -١
د علمائهـا وأنهـم     ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقلي        :قال األلباني فيمن يجوز له التقليد     

ــل   ــز وج ــول اهللا ع ــرادون بق ــَألُ {: الم ــتُمفَاس ــذِّكْرِ ِإن كُن ــَل ال واْ َأه ــون لَمالَ تَع {                           
وأجمعوا على أن األعمى ال بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا                ) ٤٣ : النحل( 

   .ر بمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد عالمه أشكلت عليه فكذلك من ال علم له وال بص
فمن السهل في كثير من األحيـان       :  النص أحياناً فقال     شيخ تقليد العامة بأنهم قد يفقهون     وقيد ال 

على بعض أذكياء العامة أن يعرف الحجة لوضوحها في النص الذي بلغه فمن الذي يـزعم أن     
رواه أبو داود   ( .   ن ضربة واحدة للوجه والكفي     التيمم : قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       مثل  

ت ،  . د األلبـاني ) ( ، و صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود          وابن خزيمة و ابن حبان        
إن مـن  : ال تبين الحجة فيه لهم بل ولمن دونهم في الذكاء ؟ ولذلك فالحق أن يقال      ) ١/١٤٢

   )٨٦ت ، . د : األلباني (  . عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد
  

  .أن يبتعد المقلد عن اتباع الهوى الذي يعبر عنه العلماء بتتبع الـرخص    -٢
  )١/٣٩سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( 
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سلـسلة   : األلباني( . أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم و أتقى و أصلح             -٣
  )١/٣٩ الهدى والنور ،

  
  : نماذج التقليد 

  : خ في بيانه للتقليد العديد من نماذجه و من بين هذه النماذج ذكر الشي
 .التقليد المذهبي  -١

 المذهبي يلزم المسلم إذا كان يعيش في مجتمع ال يجد فيه من             بين الشيخ األلباني أن التقليد    
: يفتيه على كتاب اهللا و على حديث رسول اهللا ألن هذا هو األصل ، فقد قـال اهللا تعـالى             

 الذكر إن كنتم ال تعلمون فحينئذ البد من أن يدرس المسلم مـذهباً مـن هـذه               فاسألوا أهل 
المذاهب المتبعة و أن يمشي على هداهم بشرط أن ال يلتزم ذلك التزام المـسلم الـصادق                 
لسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، يثبت الفرق في نفسه بين عصمة نبيـه و إيمانـه بعـدم                    

طريقة ما أن مسألة من المسائل التي درسها فـي مذهبـه            عصمة نبيه فإذا بدا له أو بلغه ب       
تخالف سنة صحيحة حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه التباعه لحديث النبي صـلى اهللا               

فأنت حينما  . عليه وسلم و ال يفعل كما يفعل المقلدة عند قولهم و هل نحن أعلم من اإلمام                 
ففي هذه الحالة أنت خير مما لو ظللـت      تأخذ بالحديث و قد أخذ به إمام من أئمة المسلمين           

على حديثك ألنك في الحالة األولى تقلد إماماً و في الحالة األخرى تتبع إماماً زائـد سـنة                  
بهذه الصورة يمكن للمسلم أن يتمذهب و إال فاألصل أن يكون المسلم كما كان              . وهذا خير   

مثالُ و لكن مع ذلك لـم يكـن   فقد كان فيهم علماء كبار كالخلفاء األربعة       . السلف الصالح   
من الصحابة من يقول أنا بكري أو أنا عمري أو عثماني أو علوي ، إنمـا كـان هـديهم                    

فاسألوا أهـل الـذكر أن كنـتم ال تعلمـون ، مـن عرفـوه عالمـاً سـألوه وتمـسكوا                                        
  )٧٩/ ١ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . بفتواه 

هذا التقليد هو عبارة عن تقييد للعلم والمعرفة بأشخاص محددين مـع            ويتبين مما سبق أن     
ترك االستفادة من مجموعة كبيرة من العلماء التي تخالف المذهب مما يحـد مـن قـدرة                 

  ، المسلم على التوسع في العلم حيث أن تعدد مصادر المعرفة والعلم تكمن بتعدد العلمـاء              
إلضافة إلى أن هذا العلم ال يستطيع عالم بعينـه          فالعلم ليس حكراً على عالم دون اآلخر با       

مهما بلغ من قدرة أن يلم به جميعاً ، فتعدد األخذ من العلماء أحفظ للسنة و أقـوى لجمـع            
هذا : ويظهر هذا الكالم واضحاً من خالل قول الشيخ األلباني رحمه اهللا            . العلم والمعرفة   
أن لكل واحد إمامه فال يـستفيدون مـن    و عدم األخذ إال من إمام المذهب   التقليد للمذهب و  

األئمة اآلخرين ، علماً أن اهللا عز و جل لم يحصر علمه و فضله في أربعة أئمة في هـذا                   
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سلـسلة   : األلبـاني ( . العالم اإلسالمي الذي يعد بالباليين فهناك أعداد كبيرة من العلماء           
  )٧٣/ ١ الهدى والنور ،

  
 : التشبه بالكفار  -٢

لكفار إحدى نماذج التقليد المذموم وقد أصل الشيخ األلباني رحمه اهللا قواعـد             يعد التشبه با  
يمكن من خاللها معرفة ما إذا كان المسلم متشبهاً بالكافر أم ال و كانت تلك القواعد علـى                  

  : النحو التالي 
  : أن يكون التشبه في شيء يختص بالكفار عرفاً : القاعدة األولى 

فيما يتعلق بقاعدة التشبه بالكفار يكون التشبه في شـيء يخـتص             :  فقد قال الشيخ رحمه اهللا    
القبعة من  : وضرب الشيخ مثالً على ذلك حيث قال        . بالكفار عرفاً فالمسألة ترجع إلى العرف       

:     ا قوله صـلى اهللا عليـه وسـلم    شعار الكفار ، و تأتي األحاديث التي تنهي عن التشبه و منه         
 قـال ، و  الكبيـر  فـي  والطبراني داود وأبو أحمد رواه. (   )نهم  من تشبه بقوم فهو م    و( ( 

 تـاريخ  في نعيم أبي وعند هريرة وأبي حذيفة عن البزار عند شاهد وله صحيح سنده العراقي
و صـححه    . حبـان  ابـن  وصـححه  مرسال طاووس عن القضاعي وعند أنس عن أصبهان

             ت .د: األلبـاني   ) ( يادتـه   األلباني في إرواء الغليل و فـي صـحيح الجـامع الـصغير وز             
  )٣٤٢/ ١ سلسلة الهدى والنور ،: باني األل. (   ) )١/٥١٥، 

  
  : قصد مخالفة المشركين : القاعدة الثانية 

كثير من األمور والعادات انتشرت عند الشعوب غير المسلمة و انتشرت عنـد المـسلمين            
لمين ، و تدخل هذه األمور في قاعدة قصد     فأصبح أمر عادياً ال يختص به الكفار دون المس        

مخالفة المشركين فمخالفة المشركين أخص من التشبه ، أي كل تشبه يقع فيه المسلم فقـد                
و ليس كل أمر يخالف فيه      ) . خالفوا المشركين   : (  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم        فخال

. خصوص بين القاعدتين المسلم المشركين إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه فهناك عموم و          
فلباس الساعة قد تطورت من ساعة الجيب إلى الـساعة          : وضرب الشيخ على ذلك مثاالً      

اليدوية وهي عملية أكثر ، وال شك أن هذه الساعة قد صنعها الكفار و هم الذين أشـاعوها          
ها من  ، لكن اآلن العالم كله ال فرق بين المسلمين والكافرين يستعملون هذه الساعات لما في              

المصالح فهي أصبحت من ضرورات الحياة ، لكن الكفار يستعملون هذه الساعة من حيث              
وضعها في اليد اليسرى و كذلك المسلمون ، وما أحد يقول أنهم يضعونها فـي اليـسرى                 
تشبهاً بالكفار ، ألنها لم تصبح عالمة مميزة ، فهنا ال يوجد تشبه ، ولكن تـأتي القاعـدة                   
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فالمشركين عندما ابتكروا هذه الساعة بحكـم عـاداتهم   ) . فوا المشركين خال( الثانية وهي  
وتقالديهم و أذواقهم وضعوا الساعة في اليد اليسرى فنحن إذا نخالفهم و نضعها فـي اليـد       
اليمني ، لكن الذي وضعها في اليد اليسرى ال نقول تشبه بالكافر و لكنه ما تجـاوب مـع                   

)  وغيـره  رواه البخاري و مسلم     (  خالفوا المشركين  : النبي صلى اهللا عليه و سلم     ( قول  
   )٣٤٢/ ١ والنور ،سلسلة الهدى  : األلباني(  . ) ) ١/٨٦ هـ ، ١٤٠٥: األلباني (
  
 :تقليد الحضارات األخرى  -٣

 وقد أكسبهم  بعد هزيمة الصليبيين في حطّين وما تالها رجع األوروبيون إلى أوطانهم
كثير على المستوى المعرفي والقيمي، وكان تأثّرهم األكبر االحتكاك بالمسلمين الشيء ال

وفي الوقت الذي بدأ فيه . بمسلمي األندلس؛ حيث تتلمذ الغربيون في مدارسها وجامعاتها
الغربيون ينهضون نتيجة تأثرهم بالمسلمين كان المسلمون قد بدأوا يتراجعون شيئاً فشيئاً، وبلغ 

وشاء  . ي بمرحلة االنحطاط، أي مرحلة التخلف واألميةالتدهور مداه بدخول المسلمين ما سم
 فالغربي متنور ومنظم  ،اهللا تعالى أن يكون اللقاء بالغربيين مرة أخرى وقد انقلبت الموازين

وشكّل هذا اللقاء صدمة للمجتمعات . ، والمسلم أمي ضعيف فقير ومتخلف وقوي وغني
خلفه حتى أبصر الغربي المتسلح بالعلم العربية واإلسالمية؛ فلم يكن المسلم يشعر بت

وكان هذا الواقع . والتكنولوجيا، ولم يكن يشعر بضعفه حتى وقع فريسة لالستعمار الغربي
 . الجديد هو التحدي الكبير الذي لم يواجه العالم اإلسالمي مثيالً له عبر تاريخه العريق

حدي الخطير، واختلف موقفهم من اختلفت ردود أفعال الناس في العالم اإلسالمي على هذا التو
، الذين حملوا لواء  الحضارة الغربية ، فمنهم من وقفوا موقف المنبهرين بالحضارة الغربية
وكان ألمثال هؤالء . الدعوة إلى تقليد الغربيين وأخذ حضارتهم بحلوها ومرها خيرها وشرها

يزال العالم اإلسالمي يعاني من  وال .تأثير كبير في عالم الفكر واإلعالم واالقتصاد والسياسة
، وخرجوا على قيم األمة ومبادئها، بل  هؤالء؛ حيث عملوا على إلحاق المسلمين بالغرب

هو  ، ومنهم من وقف موقف وحاربوا كل من يعمل على العودة باألمة إلى ذاتها الحضارية
،  وها ومرهارفضوا الحضارة الغربية بخيرها وشرها حل و هم الذين نقيض الموقف األول
، ورفض كل جديد يأتي من جهة  وكانوا دعاة للتمسك بكل قديم.  وتقوقعوا على أنفسهم

وساد مثل هذا الموقف في بلد كأفغانستان واليمن، وكان من نتيجته أن بقي أصحابه .  الغربيين
حفظوا في المقابل استطاع هؤالء بتقوقعهم أن ي. في تخلفهم وأميتهم، وتجاوزهم قطار التقدم

 أما الموقف . أنفسهم من مفاسد الغرب وضالالته، فلم يأخذوا من خيره ولم يتأثروا بشره
وقد . هو الموقف الداعي إلى االستفادة من إيجابيات الحضارة الغربية وتوقي سلبياتهااألخير ف
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، كما ودعوا إلى عدم التقوقع وإلى  دعى أصحاب هذا الموقف إلى مقاومة التبعية للغربي
وقد تميز هؤالء بقدرتهم على نقد الحضارة الغربية .  ضرورة االنفتاح على كل ما هو إيجابي

، وخاضوا معاركهم اإلعالمية والفكرية والسياسية وحتى العسكرية مع  وإبراز مفاسدها
ولم تكن .  أصحاب الموقف الداعي إلى تغريب األمة اإلسالمية وإلحاقها بالحضارة الغربية

 ، ١٤٢٥: جرار  ( .، فقد خاضوا معارك فكرية مع دعاة التقوقع أيضاً معركتهم الوحيدةهذه 
و من بين العلماء الذين درسوا هذه الحضارة دراسة علمية الشيخ  )  . ٢٠٣ – ٢٠٢/ ٢

األلباني رحمه اهللا فدرس عوامل نشأتها واألسباب التي أدت إلى ازدهارها باإلضافة إلى 
ك حذر المسلم من أن يغتر بالحضارة الغربية حيث أن الكثير من اإلسالميين سلبياتها ، وبعد ذل

اغتروا بها و صاروا يلحون على المسلمين أن يقلدوا األوربيين في األخذ باألسباب التى 
واجب : فقال الشيخ لبيان هذه المشكلة .  ساعدت األوربيين في الوصول إلى هذه الحضارة 

ة اليوم ، علماً أن كثيراً من اإلسالميين اغتروا وصاروا يلحون المسلم أن ال يغتر بالحضار
   )١٧٠/ ١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .على المسلمين أن يتحضروا هذه الحضارة 

  
  : سلبيات الحضارة الغربية 

ة بالحضارة الغربية تحمـل فـي طياتهـا         امخ األلباني أن هذه الحضارة والمس     أوضح الشي 
سلبيات التي ال تناسب المجتمع اإلسالمي ومن بين هذه السلبيات التي ذكرهـا             العديد من ال  

  : األلباني 
  

  : فقط غاية هذه الحضارة هي المادية  -
ال أرى من الصواب أن يهتم المسلم بهذه الحضارة الماديـة  : قال الشيخ األلباني رحمه اهللا  

عى لتحقيق هذه الغايـة وهـي أن   ألن المسلم خلق لغاية في هذه الحياة الدنيا و عليه أن يس         
               }ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والْـِإنس ِإلَّـا ِليعبـدونِ              {: له عز وجـل     يعبد اهللا ، إعماالً لقو    

أن كل إنسان سواء مـسلم أو       ( ، و ال شك أن هذه العبادة ليست كيفية           ) ٥٦ : الذاريات( 
ما ورث ذلك من آبائه و أجداده أو بالطريقة التـي  غير مسلم يعبد اهللا كما يخطر بباله أو ك        

و مـا خلقـت   . ( فالعبادة مقيدة بهذا القيـد  . يراها و إنما عليه أن يعبد اهللا كما شرع اهللا          
، أي ليعبدوني على مـا      ) يعبدون  ( فالعبادة مقيدة بهذا القيد      ) الجن و األنس إال ليعبدون    

و أن يكـون هـذا      . لماً هللا و رسـوله أوالًَ       شرعت لهم ، وذلك ال يكون إال بأن يكون مس         
اإلسالم متحققاً في ذاك المسلم الذي يريد أن يحقق هذه الحكمة البالغة من خلـق اهللا عـز                  
وجل للجن واإلنس ينبغي أن يهتم بأن يفهم كيف تكون عبادة اهللا عز وجل ، لتحقيق هـذه                  
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تي من أجلها خلق الثقالن ، فـذلك        فالمسلم إذا توجه لتحقيق هذه الغاية ال      . الحكمة القرآنية   
سلسلة الهدى والنور    : األلباني(  .سوف ال يفسح له مجاالً أن يفكر في الحضارة الغربية           

، ١٧٠/ ١(    
  
  : تقوم على مبدأ فصل الدين عن السياسة الغربية الحضارة  -

مكـن  إن هذه الحضارة لم تختص بمفهومها فيما قدمت إلى البشرية من خدمات جليلة ال ي              
. إنكارها فيما يتعلق بالطب و تيسير الطرق و نحو ذلك فحدث عن هذا النوع و ال حـرج          

لكن الحضارة ال تعني فقط الفوائد المادية و إنما تعني منطقاً خاصاً حملهـم علـى هـذا                  
التخصص و من ذلك قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة ، لـذلك رغـب كثيـر مـن                   

وربيين و األمريكان بأن يفصلوا الدين عن الدولة ، و الدين           المسلمين أن يقلد المسلمون األ    
  ) . دع ما لقيصر لقيصر و ما هللا هللا ( و يتمثلون بما ينقلونه عن اإلنجيل .عن الحكم 

و الحق أن األوربيين ما نهضوا هذه النهضة المادية إال حينما ابتعدوا عن دينهم ، و حـق                
يف في األصل من التوراة و اإلنجيل إنحرف بهـم       لهم ذلك ألن دينهم الذي دخل فيه التحر       

عن مقتضى العقل السليم وعن االستفادة من العلوم الكونية والطبيعية و لذلك رأوا أنـه ال                
مناص لهم من أن يبتعدوا عن نصوص الدين عندهم و أن يعملـوا بمقتـضى عقـولهم ،                  

ـ                   ه كثيـر              فنجحوا في جانب و هو الجانـب المـادي و يـسمونه الحـضاري و يغتـر ب
و بذلك يتضح فهم الشيخ      .  )١٧٠/ ١سلسلة الهدى والنور ،     : األلباني  (  .من المسلمين   

الدقيق لمالبسات نهضة الغرب الحضارية التي نشأت عن تخلّيهم عن دينهم المنحـرف ،              
في الوقت الذي حقق المسلمون فيه أرقى درجات التقدم و التحضر عندما كانوا متمـسكين              

  .نهم الحق الذي يدعو إلى سعادة الدنيا و اآلخرة بدي
  

  : سبل التخلص من تقليد الحضارات األخرى و التأثر بها 
بعد أن ذكر الشيخ األلباني سلبيات هذه الحضارات الكافرة واستعرض أهم العوامل التـي              

  خالله لألمة اإلسالمية أن ترجـع     قامت عليها تلك الحضارات بين العالج الذي يمكن من          
إن كثيراً من الكتاب األوربيـين يعترفـون أن   : ل رحمه اهللا اإلى مجد حضارتها األولى فق 

مـا  حـو ذلـك فإن  نالطبـي و  أصل ما عندهم من الحضارة النافعة و من الرقي العلمي و     
هؤالء المسلمون حصلوا تلك العلوم تجاوباً منهم مع الكتاب         . استفادوه من علماء المسلمين     

ب والسنة ال يحارب كل منهما العلم الذي يعتمد فيه على توجيـه اهللا عـز                والسنة ، فالكتا  
خيـر  : ( وجل لما ينفع الناس ، كيف و من نصوص السنة قوله صلى اهللا عليـه وسـلم                  
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 ١١٦٠٨رواه الدارقطني و حسنه األلباني في صحيح الجامع برقم           ( )الناس أنفعهم للناس    
كما جاء من حديث جـابر       صلى اهللا عليه وسلم       و قوله   ) ١/١١٦١ت ،   .د: األلباني   ( )

كم أن ينفـع أخـاه    من استطاع من": بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم          
رواه أحمد و مـسلم و ذكـره األلبـاني فـي صـحيح الجـامع الـصغير                                (  " . فليفعل

سلـسلة الهـدى     : األلباني(  . ) ١/١٠٩٧ت ،   .د: األلباني   ) ( ١٠٩٦٣و زيادته برقم    
   )١٧٠/ ١ والنور ،

  
  

  : النظرة الوسطية للشيخ حول االستفادة من هذه الحضارات 
 التقليد ال يعني عدم االسـتفادة  رات ، إال أنهذه الحضاتقليد كما في السابق ذم الشيخ    رأينا  

قال رحمـه   حيث  . من علوم الغرب و ما برعوا فيه من وسائل و أساليب نافعة في الدنيا               
االسالم يأمر باألخذ بكل الوسائل الممكنة التي تحقق سعادة البـشرية كالمحافظـة             " : اهللا  

على الصحة و المحافظة على المال و المحافظة على النظام ونحو ذلك و لكن بشرط فـي             
حدود اإلسالم و ليس انقالباً من اإلسالم كما هو شأن الغربيين ، لذلك ال يجوز لنا أن نغتر                 

لحضارة الغربية وبالمدنية الغربية ألن فيها ما ينفع و فيها ما يـضر و هـو األكثـر ،                   با
فشرهم أكثر من خيرهم إذا ما اتبع المؤمن سبيلهم ، أما إذا أخذ منهم و ترك ، أخذ مـا ال                 

و اإلسالم قد خطط لنا شيئاً يـدلنا علـى هـذا    . ينافي اإلسالم و ال يخالفه فهذا أمر طيب    
. هم و كفرهم و تبرجهم و عريهم و عدم اهتمامهم باألخالق و نحو ذلـك                ويدع لهم ضالل  

المغيرة بن شعبة أن النبي صـلى اهللا        كما في حديث البخاري ومسلم و غيرهما من حديث          
 وصف المغيرة بن شعبة رضـي اهللا عنـه       )لبس جبة رومية ضيقة الكمين    ( عليه وسلم   

 من صنع الرومان ، فما كان ذلـك ليمنـع           جبة النبي صلى اهللا عليه وسلم أنها رومية أي        
الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ لباساً من هذا النوع ألنه ليس فيه األخذ بكل عادات                 

نية الغربيـة  د دينهم ، أن نأخذ الم عض الناس اليوم ممن ال يفقهون     وتقاليد الكفار كما يريد ب    
بناءاً على هذا الحديث ما ينفعنا فـي        و لكن نأخذ    . أو الحضارة الغربية من ألفها إلى يائها        

أما ما يتعلق بالثقافة الفكرية و العقلية فهذا يجب أن نقف عند حدود الـشرع               . أمور دنيانا   
لما خرج إلى خيبر    : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : كما جاء في الحديث الصحيح      

فقالوا يـا رسـول اهللا      ها أسلحتهم   مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون علي        
بحان اهللا هـذا  جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم س    إ

                  جعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كـان             إكما قال قوم موسى     
بـع األوربيـين فـي      ، فنحن ال يجـوز أن نت       )  ٤٧٥ / ٤ت ،   .د: الترمذي   . (  قبلكم
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 هي قائمة علـى الكفـر و اإللحـاد    حضارتهم ألنها ليست فقط حضارة علمية صناعية بل  
االبتعاد عن األديان كلها و حق لهم أن يبتعدوا عن أديانهم المحرفة فهي ال تـؤدي إلـى               و

            سلـسلة الهـدى            : األلبـاني ( . " سعادة الناس في الدنيا فضالً عن سعادتهم في اآلخـرة           
   ) ١٧٠/ ١ والنور ،

  
  : طالع على ثقافتهم دراسة الحضارة الغربية و اال

هذه الدراسة نحن نقرهـا و لكـن   :  فقال  رحمه اهللا عن دراسة هذه الحضارة تحدث الشيخ 
بشرط قلما يتحقق ، فعند دراسة هذه الحضارة بأفكارها و تاريخها و مناهجها إلخ ، فضالً                

حرفة عندهم فهذا ال يجوز للمسلم ان يدرسها إال بعد أن يتمكن فـي              عن دراسة الكتب الم   
 إذا كان الرسول صلى اهللا عليـه        فهمه لشريعة دينه ، و إال كان معرضاً نفسه للخطر ، و           

                أمتهوكـون أنـتم كمـا تهوكـت اليهـود          (   :سلم يخاطـب عمـر الفـاروق بقولـه        و
    )١٧٧ حسنه األلباني في مشكاة المصابيح بـرقم         ورواه أحمد و البيهقي     (  )و النصارى   

فماذا نقول لشاب لم يدرس الشريعة مطلقـاً ، لـذلك    .   )١/٣٨هـ ،   ١٤٠٥: التبريزي  ( 
من كان على معرفة بدينـه و أحكـام         لكن يقوم بذلك     الدراسة من الواجبات الكفائية و     فهذه

 و من هنـا يتبـين أن الـشيخ           . )١٧٠/ ١  والنور ،  سلسلة الهدى  : األلباني( . شريعته  
رحمه اهللا ال يدعو إلى االنغالق ، و لكنه ال يدعو إلى االنفتاح بدون شروط ، بـل يـضع           

   .شروطاً تضمن سالمة سلوك من أراد أن يطلع على الثقافة الغربية 
  
 
 .التأثر بالغزو الفكري و التربية الغربية  -٤

هو تقليـد الكفـار فـي عـاداتهم         وال  ليد أ نموذجاً آخراً من نماذج التق    ذكر الشيخ األلباني    
و تأثرهـا بالتربيـة     حيث كان هذا التقليد نتيجة للغزو الفكري لألمة اإلسالمية          ،  وتقاليدهم  
 ال شك أن البالد اإلسالمية غزيت منذ قرن من الزمـان فـي    ":  قال رحمه اهللا  ف ،الغربية  

ا فهم انسحبوا بجيوشهم قـد   عقر دارها ، لذلك لما انسحبت فرنسا من الجزائر و من سوري           
مـن عـادات    : ويضرب الشيخ على ذلك مثاالً فيقول       . خلفوا ورائهم أفكارهم و عاداتهم      

الفرنسيين أن يحلقوا شواربهم مع اللحى و البريطانيون يحلقون لحاهم و يحفظون شواربهم             
 فـي  و هذه الظاهرة متمثلة في الشعب السوري ، ألنه استعمر من فرنسا سنين طويلة ثـم        

 جاء الجيش الفيشي و معه جـيش بريطـاني ، فاختلفـت             يأواخر انسحاب الجيش الفرنس   
شواربهم فـي زمـن الفرنـسيين فلمـا حـل           العادات فقد كان الشباب يحلقون لحاهم مع        

البريطانيون لم يقضوا إال قليالً و إذا بالشباب يظل مستمر على حلق اللحى ولكـن يتـرك             
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ية التي تأثر بها مجتمعنا ما يجري اآلن مع الفتيات حيـث             و من األفكار الغرب    .الشوارب  
يمتنعن عن القبول بأن تكون زوجة لزوج متـزوج أو تبقـى بـدون زواج أو إن كانـت                   
متزوجة و أراد زوجها أن يتزوج عليها فتختار الطالق ، فهذا بال شك من وحي التربيـة                 

: األلبـاني   ( . " ة اإلسـالمية    الغربية ، حيث أن هذه الفكرة خطيرة جداً و مخالفة للشريع          
   )٣٤٥ / ١سلسلة الهدى والنور ،

  
  :  أخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين 

خطر التقليد وآثاره السيئة فـي أمتنـا الـسبب          : " قال الشيخ رحمه اهللا في بيان خطر التقليد         
 عن اتباع الكتاب والسنة والتعـصب لهمـا         األكبر من األسباب الكثيرة التي صرفت المسلمين      

دون الرجال المقلدين فإن طوائف المقلدين جعلوا التقليد أمرا واجبا ودينا متبعا ال يجوز ألحـد               
بعد القرن الرابع الخروج عنه ومن خرج عنه ينبز بشتى األلقـاب وشـنت عليـه الحـروب                  

من اطلع علـى بعـض الرسـائل        الشعواء ولم يسلم من اتهامه بما ليس فيه كما يعلم ذلك كل             
دراسة لهم في الفقـه      وإذا كان كثير من الناس اليوم ال      .  المؤلفة في هذا الصدد من الفريقين       

مبلـغ ابتعـاد      تلك الدراسة التي تكشف للباحث فيها المـتمكن منهـا           ، المسمى بالفقه المقارن  
عصبا منهم لمـذهبهم وفـيهم      بل وعن تقليد األئمة أنفسهم ت     ،  المقلدين عن اتباع الكتاب والسنة      

بعض الدكاترة الذين يتولون تدريس هذه المادة إذا كان األمر كذلك فبحسب المـرء مـنهم أن                 
وهي قل من جل من األحاديث التي تبلـغ األلـوف           بق أن ذكرتها    يتذكر تلك األحاديث التي س    

ــر    ــصبا لغي ــد وتع ــدينا بالتقلي ــا ت ــوا عنه ــد أعرض ــدين ق ــف المقل ــد أن طوائ                              يج
   )٩٥ ت ، . د : األلباني  (  .  "المعصوم

  
  : نحو التقليد  واجب المسلم

أئمـة مجتهـدين   بين الشيخ األلباني رحمه اهللا أنه ال يمكن أن يكون جميع المسلمين علمـاء و            
إذ أن ذلك غير ممكن عادة لـضرورة اخـتالف االختـصاصات وتعـاون              ،  وفقهاء محققين   

اد الشيخ بيان سبل الخالص من التقليد و ذلـك مـن            عضهم مع بعض وإنما أر    لمتخصصين ب ا
  : هما  أمرين اثنين خالل

  -: أن تكون الحاكمية هللا في كل شيء : األول 
و أنهم في   ألمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضال عن غيرهم وه            االنتباه   

سيد قطب رحمـه    عض الكتاب اإلسالميين مثل     بات ب  بفضل جهود وكتا   الوقت الذي علموا فيه   
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ه اهللا وغيرهما أن حق التشريع إنما هو هللا تعالى وحـده ال             رحماهللا تعالى والعالمة المودودي     
  .ى أو الهيئات وهو ما عبروا عنه بالحاكمية هللا تعاليشاركه فيه أحد من البشر 

عد أن المشاركة المنافيـة لمبـدأ        في الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من هؤالء الشباب لم يتنبه ب            " 
 أخطأ في حكم مـن       البشر المتسع من دون اهللا مسلما      الحاكمية هللا تعالى ال فرق فيها بين كون       

 كل ذلـك ينـافي       ،  نصب نفسه مشرعا مع اهللا وبين كونه عالما أو جاهالً          اًأحكام اهللا أو كافر   
 سمعت كثيرا مـنهم يخطـب بكـل    فقد. المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد هللا تعالى       

ويضرب بذلك الـنظم الحاكمـة     ،  محمودة ليقرر أن الحاكمية هللا وحده        حماسة وغيرة إسالمية  
بينما هناك في نفـوس الكثيـرين   ، وهذا شيء جميل وإن كنا اآلن ال نستطيع تغييره         ،  الكافرة  

 عليه وال نـذكرهم بـه أال   ومن الميسور تغييره ال ننبه المسلمين، منا ما ينافي المبدأ المذكور    
وهو التدين بالتقليد ورد نصوص الكتاب والسنة فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نبهتـه إلـى                

 مـع   -مخالفة منه وقعت آلية أو حديث ركن فورا إلى االحتجاج بالمـذهب دون أن ينتبـه                   
اهللا عـز وجـل    أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه و  -األسف الشديد   

ِإنَّما كَان قَوَل الْمْؤمنين ِإذَا دعوا ِإلَى اللَّه ورسوِله ِليحكُم بينَهم َأن يقُولُـوا سـمعنَا          {: يقول  
     ونحفْلالْم مه لَِئكُأونَا وَأطَعفكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع مـن       )  ٥١ : النور ( }و

ت ، ص   . د  : األلبـاني   (  .  "لدليل ألنه هو العلم وال يلجأ إلى التقليد ألنه هو الجهل          كر وا ذال
٩٧ ، ٩٦(    

   : باع الرسول صلى اهللا عيه وسلم ات: األمر اآلخر 

أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو           عليكم  : " قال الشيخ رحمه اهللا     
وهي مرتبـة   ،  والتحقيق التي ال ينهض بها إال خواص الرجال         بقدر هي دون مرتبة االجتهاد      

كل منكم حـسب طاقتـه فكمـا أنكـم     ، اتباع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإفراده بذلك  
توحدون اهللا تعالى في عبادتكم فكذلك تفردون رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في اتباعكم                

 تحققون عمال شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا             فمعبودكم واحد ومتبوعكم واحد وبذلك    ،  
فوطنوا أيها األخوة الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبـت لـديكم عـن                . رسول اهللا   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سواء كان في العقيدة أو األحكام وسواء قال بـه إمامـك                   
ئمة المسلمين وال تتبنـوا قاعـدة مـن تلـك     الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أ 

القواعد التي وضعت بآراء بعض الرجال واجتهاداتهم وهم غير مجتهدين فيصدكم ذلـك عـن           
وال تقلدوا بشرا مهما عال أو سما تؤثرون قوله على قول رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 . االتباع  

ره تحققون علما وعمال المبدأ القائل      واعلموا أنكم بذلك فقط ال بغي     .  وآله وسلم بعد أن بلغتموه      
 وبدون ذلـك يـستحيل أن       ) الحاكمية هللا وحده تبارك وتعالى        ( و ) ال إله إال منهج الحياة        (:
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نوجد الجيل القرآني الفريد الذي هو وحده يستطيع أن ينـشئ المجتمـع المـسلم وخصائـصه      
ي قالها أحد الـدعاة اإلسـالميين       وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة مصداقا للحكمة الصادقة الت       

 وعـسى أن    ) أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم تقم لكم على أرضكم           (: الكبار رحمه اهللا تعالى     
   ) . ٩٨ – ٩٦ ت ،. د : األلباني . ( ذلك قريبا يكون

علينا :  حيث يقول    : "علماء التربية المعاصرين و منهم النحالوي       وهذا ماذهب إليه العديد من      
ة أبنائنا على الحرص على مخالفة أهل الشرك و الكفر والجاهلية في أزيائهم و أعيادهم و                تربي

عاداتهم و كل ما هو شعار لهم ، اعتزازاً باإلسالم و بعداً عن أولياء الشيطان ، وعـن التـأثر     
   ) .٢٤٠  هـ ،١٤٠٨: النحالوي . ( " عن طريق اإلعجاب بمظاهرهم البراقة . بباطلهم 
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  :  كما يلي التقليد آراء الشيخ األلباني حول مشكلة بعضقدم يمكن إجمال ومما ت
  

 تأكيد الشيخ على االجتهاد و ترك التقليد الذي قيد جهود كبيرة لعلماء من جهابـذة أهـل      -
  . العلم 

 ة للمتعلم حيث أن كل معلم قد يحـوز         أخذ العلم عن أكثر من معلم لتوسيع دائرة المعرف         -
  .جوداً عند غيره ، فالعلم ليس محصوراً في واحد أو اثنين  ال يكون مواًعلم
 ، التي يعاني المسلمون اآلن منها إلى حد كبير       نماذج التقليد التي عددها الشيخ       الحذر من    -

و العمل على اتباع السبل الذي قال بها الشيخ للخروج من هذه األزمـات لتحقيـق عـزة                  
  . المسلمين ورفعتهم 

اهج تعزز االنتماء لإلسالم و تبين مخاطر التقليد و أشـكاله وسـبل              العمل على بناء من    -
  . التصدي لها 

 االستفادة من العلوم التطبيقية والتطور الصناعي والتكنولوجي للكفار ما لـم تعـارض              -
  . الشرع 

 تربية المسلمين على العادات اإلسالمية و نبذ العادات الكافرة التي تـسربت إلينـا مـن         -
فال يقلد المسلم في شعائره و ال في        . " لفكري و كانت من ثمرات التشبه بهم        غزو الكفار ا  

أخالقه و ال مظهره و عاداته وتقاليده غير المسلمين ، ال يقلد شرقياً و ال غربياً ، ال يقلـد                    
ــه                                          ــر ملتـ ــى غيـ ــن علـ ــرهم ممـ ــصرانياً أو غيـ ــاً و ال نـ يهوديـ

   ) ١٢٤  هـ ،١٤١٣: دير ب" . ( ودينه 
 إعمال الفكر والنظر في كل ما يلقى علينا ، ونراه أمامنا ، وعرضه على الكتاب والسنة                 -

 منـه ، وعلينـا   ينا اجتنابه و البعد عنه و التبرء، فإن وافق فبها ونعمت ، و إال فينبغي عل      
  .مخالفة أهل الباطل في أعمالهم 

ن تـسود الفكـرة     و المجتمع المسلم ، و العمل على أ        إيجاد الفرد المسلم والبيت المسلم       -
  . ثر في كل هذه األوضاع و تصبغها بصبغة اإلسالم اإلسالمية ، حيث تؤ

 بناء الفكر اإلسالمي المستقل الذي يعتمد على أساس اإلسالم الحنيف المتمثل في كلمـة               -
 باتجاهات الغير فـي     الوحي المحفوظة المصونة ، ال على أساس التقليدية التي تجعلنا نتقيد          

كل شيء ، و ال نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة مجيدة و عظيمة ، تجر ورائهـا                 
 هـ  ١٤١٣: بدير  . ( أفضل و أقدم ما عرف التاريخ من مظاهر و دالئل الفخار والمجد             

   )١٢٥ ، ١٢٤، ص 
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  : إهمال الدور التربوي للمسجد : ثانياً 
وحياة المسلم كلها عبادة ، و مركز الحكم و الدولـة ، و مركـز               كان المسجد مركز العبادة ،      

اإلدارة والسياسية و االقتصاد ، و منطلق الجيوش الربانية التي تحمل رسالة اهللا إلـى النـاس                 
  . كافة ، وكان المسجد من خالل ذلك مركز اإلعالم و إشعاعه 

 هي أمة اإلسـالم ، التـي        و كان المسجد بهذا التصور يجمع المسلمين في األرض أمة واحدة          
جعلها اهللا خير أمة أخرجت للناس ما ظلت تؤمن باهللا و اليوم اآلخر و تأمر بالمعروف وتنهى                 
عن المنكر ، و تحمل رسالة اإلسالم تسيح بها في األرض تبلغ و تدعو ، و تتعهد و تربـي ،                     

فع في ميادين اإلسـالم  وتصنع  األجيال الصادقة مع الدهر كله أجياالً متواصلة ، متصلة ، تتدا    
  . ، والدعوة والجهاد 

و من المسجد عرف المسلم الفرد مسؤولياته الفردية و التكاليف الربانية التي كلفـه اهللا بهـا ،                 
نهجاً متكامالً متماسكاً ، وعلى هذه المسؤولية الفردية تقوم مسؤولية األمة كلها ، أمـة واحـدة         

   ) ٤٥  هـ ،١٤٢٠: النحوي ( . ن واحد تعبد رباً واحداً ، وتدين بدي
 هـ ،   ١٤٢١: العمايرة  . ( فكان المسجد من أهم مراكز التعليم اإلسالمي في العصور األولى           

فالبيـت  . فهو لم يكن معزوالً عن سائر مراكز األمـة ومواقعهـا و مؤسـساتها         ) ١٤٣ص  
لة مترابطـة ،    واألسرة ، والمسجد ، والمعاهد ، و المؤسسات إيمانية كلها تمثل مراكز متـص             

يغذيها المسجد و يقيم حبال اتصالها و يوثق عرى تعاونها ، و يجمعها كلها في نهـج ربـاني                   
فالمسلم في بيته يعـيش فـي   . يطلق طاقات اإلنسان خيراً و عمالً صالحاً ، وتوبة و استغفاراً         

عمل والجهد عملية بناء و تعهد وتربية ، و دعوة و بالغ ، حتى إذا انطلق إلى المسجد اتصل ال                
والنهج ثم إذا مضى إلى ميدانه في الحياة ظل في طاعة اهللا و اتصل كذلك العمـل والتربيـة                   
والبناء ، والدعوة والبالغ ، والتجارة والوظيفة والهندسة والطب و المؤسسات اإليمانية و امتد              

لـى صـراط    النهج الرباني في حياة الفرد و األمة ، ليصل األزمان و األقطار و األجيال ، ع               
   )٤٦ ، ص  هـ١٤٢٠: النحوي . ( ؤمنين كلهم مستقيم واحد ، وسبيل اهللا واحدة تجمع الم

  
  : لمسجد  أهمية دور ا-

ماً في أول الدعوة اإلسالمية و كانت مركزاًُ للحياة االجتماعيـة           لعبت المساجد دوراً تربوياً مه    
                                             والثقافيــــة الدينيــــة ، وكانــــت تقــــوم بوظــــائف متعــــددة مــــن 

   ) :١٧٠ ، ص هـ ١٤٠٠: مرسي ( أهمها 
  .  للعبادة و الصالة اًأنها كانت دور -
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مة تعقد بها حلقات العلماء لدراسة القرآن الكـريم         ها كانت مراكز تربوية و ثقافية مه      أن -
 . والفقه و اللغة ، كما كانت أماكن للفتوى 

 . كمعاهد لتعليم الناشئة أصول الدين واللغة واألدب  أنها كانت تستخدم أيضاً  -

 . لتقاضي يجتمع فيه القضاة للفض في الشكاوي و الخصومات لكانت مراكز  -

نت مراكز لتصريف شؤون الدولة قبل إنشاء الدواوين الحكومية ، فكان النبـي             اأنها ك  -
 . فيها صلى اهللا عليه وسلم يستقبل السفراء في المساجد و يدير شؤون الدولة 

المصالح الهامة و   جد مكاناً إعالمياً هاماً فيه تذاع األخبار الهامة التي تتعلق ب          كان المس  -
روب والغزوات ن ومن األمثلة على ذلك أن عمر أعلـن مـن علـى             فيه التجهيز للح  

المنبر تقهقر جيوش المسلمين في العراق و استحث قومه على السير إلى هذه الـبالد ،   
 . اً وقف عثمان يدافع عن نفسه و على المنبر أيض

كان الخليفة بعد مبايعته يصعد المنبر و يلقي خطبته األولى مضمناً إياها سياسته فـي                -
الحكم، كما كان يلقي خطبه على الناس أثناء خالفته للتشاور معهم في األمور الهامـة               
ــا كـــان يجلـــس لفـــض الخـــصومات بـــين                            التـــي تعنـــيهم ، كمـ

  ) ١٤٥ ، ١٤٤ . هـ ١٤٢١: العمايرة . ( الناس 

  
  : عرض المشكلة 

بين الشيخ األلباني أنه يجب أال يكون هناك فرق بين المسجد و المدرسة و أن هـذه المـشكلة                  
  . هي نتيجة العرف الطارئ من التفريق بين المسجد و المدرسة 

 األول األطهر المساجد هي المدارس فلـم        كان األمر في العهد السلفي    : و أضاف الشيخ قائالً     
ويرى الشيخ األلباني أن المساجد اآلن من حيث الواقع ال          . يكن فروق بين المسجد و المدرسة       

  . تقوم بشريعة اهللا حقاً فالمساجد للصالة فقط ثم تغلق 
و تكمن المشكلة في أن المسجد لم يعد كما في السابق حيث كانت المساجد مدراس مختلفـة ،                  
فلقد كان المسجد األموي به عدة حلقات ، مثل حلقة لتعليم النحو ، و حلقـة لتعلـيم الحـديث                    

  . الشريف ، وحلقة لتعليم الفقه و غيرها من الحلقات الكثيرة 
و يبين الشيخ رحمه اهللا أن هذا التفريق هو إهمال للدور التربوي للمسجد حيث نتج عـن هـذا     

. ن يحققه المسجد عندما يستفاد منه علـى الوجـه األمثـل             اإلهمال تقليل الخير الذي يمكن أ     
ويرجع السبب إلى التقليد الذي غلب على المسلمين ليس لآلبـاء و األجـداد و إنمـا التقليـد                   

كما جاء مـن حـديث أبـي سـعيد      ) ١/١٧٢ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . للغربيين    
بعن سنن من كان قبلكم حذو القـذة بالقـذة          لتت: عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال        الخدري  
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       . فمن: اليهود والنصارى ؟ قال     : يا رسول اهللا    : قالوا   حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه       
  ) .٥٩٤  هـ ،١٤٠٥: األلباني  )  ) . ( رواه البخاري و مسلم و غيرهما( 

  
  .) المدارس (جد و مؤسسات التعليم عالج المشكلة الناتجة عن الفصل بين المس

 هذه المشكلة المتمثلة في إهمال الدور التربوي للمسجد و الفصل بـين             يرى الشيخ األلباني أن   
عالج كما يلي المسجد وبين مؤسسات التعليم كالمدارس وغيرها  يمكن أن ي :  

  
  : مكانة المسجد التربوية  استعادة -١

لزمان إلى ما كان عليه أول الزمان       يجب أن يرجع آخر ا    : حيث قال الشيخ األلباني رحمه اهللا       
من حيث واقع المسجد ، ليعود إلى ما كان عليه من الدور الريادي له فيتعدى أن يكون المسجد               

فالحلقات و الـدروس المنظمـة      . للصالة فقط ، بل يجب أن تفتح أبواب المسجد لحلقات العلم            
ون لطلبة محصورين ومعدودين    التي نجعلها في غرف نغلق أبوابها فهي فائدة ال تتعدى أن تك           

، فهذه الدروس عندما تكون في المسجد ، حين ذاك تتعدى الفائدة هؤالء الطالب المـذكورين                
   )١/١٧٢سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .لتشمل طبقة أوسع 

  
   : لتحرر من أواصر التقليد الغربي من حيث تعاملهم مع الكنيسة ا-٢

مساجد اآلن من حيث الواقع وبعدها عن الدور األساسـي لهـا مثـل              بين الشيخ األلباني أن ال    
الكنائس دون تشبيه ، حيث أنها تفتح للعبادة فقط ، وذلك بسبب التقليد األعمى للغربيين حيـث                 

سلـسلة الهـدى          : األلبـاني ( . أنه واضح تماماً من حيث تعامل الحكومات مـع المـساجد            
نتحرر من أواصر هذا التقليد و العودة إلى ما كـان عليـه             لذا علينا أن     ) . ١/١٧٢والنور ،   

  .المسجد في عهد السلف األول 
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 من آراء الشيخ األلباني حول مشكلة إهمـال الـدور           االستفادةومما تقدم يمكن    
  : التربوي للمسجد كما يلي 

ني على تحديد المشكلة بشكل واضح ، حيث بين أسـبابها و طـرق              قدرة الشيخ األلبا   -
  .ا عالجه

بيان أسباب إهمال الدور التربوي للمسجد وفصله عن مؤسسات التعليم و المتمثلة فـي            -
استخدام المساجد للعبادة فقط و عدم االنتفاع منها تربوياً حيث أنها مالذ الصفوة مـن               

 .الناس وهم المصلون 

ويمكن االستفادة من آراء الشيخ األلباني في هذه المـشكلة حيـث يـستخدم المـسجد                -
سة تعليمية قادرة على المساهمة في محو األمية ، و التصدي للغزو اإلعالمـي              كمؤس

الكافر ، و توثيق الصلة بين العلماء والعامة من خالل تنظيم الدروس التي تتحدث عن               
والمساهمة فـي   . األوضاع التي تمر بالمسلمين ، وتربية المسلمين على السنة النبوية           

فمن خالل المسجد يمكـن تخفيـف       . توحيد صفهم   بث روح الجهاد بين المسلمين ، و      
األعباء الملقاة على مؤسسات التعليم و تقويم و تعديل سلبيات التربية األسرية الناتجـة              

ن على التربية في المساجد هم العلمـاء و طلبـة           عن جهل الوالدين ، حيث أن القائمي      
 . العلم 

تناسـب جميـع األعمـار     يمكن االستفادة من المسجد من خالل وضع مناهج مرنة       -
للمساهمة في تعليم الناس الفرائض و كيفية أدائها كما كان يؤديها النبي صلى اهللا عليه               

  .وسلم وأصحابه 
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  : العقوبة البدنية : اً ثالث
رمانه اللذة عمـداً أو اختيـاراً       األلم ، أو ح   بإشعار المسيء   :  ( أنه  ب عرف العلماء العقاب  

: قنـديل   ) . ( م النفس و تضييق لحرية الفرد ، أو تقييد لهاهو في نفسه شر ، إذ هو إيال و
 تبـرز   لعصر مشكلة تربوية كبيرة     ، وتمثل العقوبة البدنية في هذا ا       ) ٢/٢١٢ م ، ١٩٣١

 والتي قد يتضرر الطالب مـن       "المعلمين هذه الوسيلة بشكل مفرط      نتيجة الستخدام بعض    
مه و قد يتطور الحال إلى تعرض المعلم        ضرب المعلم له مما يسبب الوحشة بينه وبين معل        

للمسؤولية أمام المفتش و المحاكم الجزائية ، وولي أمر الطالب المضروب ، مما يسئ إلى               
سمعته و مكانته و دوره في خدمة أمته ، و يندم المعلم عندئـذ حـين ال ينفعـه النـدم ،                      

جزائية ، فينال جزاء    فيضطر إلى وضع الوسطاء لحل مشكلته ، وقد ال تحل إال بالمحاكم ال            
            هــ  ١٤١٥: زينـو  . (  " ما اقترفت يداه و كل هذا سببه استعمال العقوبـات الماديـة            

 المعلمين نتيجـة اسـتخدامهم      حث من خالل عمله العديد من قضايا      ش البا يوقد عا  ) ٧٨ ،
 .للضرب و منهم من تعرض للحبس و البعض تعرض لما هو دون هـذا أو أكثـر منـه          

  :  اإلسالمية فالبد من بيان التالي النظربحث في هذه المشكلة من وجهة للو
  

  : هدي النبي في تقويم أخطاء الصحابة : أوال
ما كانت شدة محبة النبي صلى اهللا عليه وسلم لتمنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن                  

 بتطبيـق   زجر أو عتاب شديد يوجهه إلى بعض من كان يربيهم عندما يرتكب خطأ يتعلق             
حدود اهللا و أحكام شريعته فقد تبنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة و أحبه                  
فكان يوصف بأنه حب رسول اهللا و ابن حبه ، وهذا حديث المرأة المخزومية يبـين لنـا                   

عـن  : الموقف التربوي الذي وقفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أسامة بـن زيـد                 
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا مـن            عنها   عائشة رضي اهللا  

يكلم فيها تعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا ومن يجترئ إال أسامة بن زيد حب                 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـا              

م فخطب فقال إنما هلك الذين من قـبلكم أنهـم           أسامة أتشفع في حد من حدود اهللا ثم قا        
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم اهللا               

رواه البخـاري ومـسلم وأبـو داود        . ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعـت يـدها           
ـ (  ) ٢/١٢٨٢ هــ ،     ١٤٠٧: البخاري  (  ) ماجه   والترمذي والنسائي وابن   : نحالوي  ال

فيما يتعلق بتوجيـه الولـد ووعظـه        غير هذا األسلوب    و.  ) ١٣٦ ، ١٣٥  هـ ،  ١٤٠٨
مام البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي اهللا عنهما قـال    روى اإل  مالطفته ، فقد  و



 ١٢٦

 في حجر النبي صلى اهللا عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقـال               كنت غالماً : 
البخاري ومسلم والترمذي و ابـن      رواه  ( . بيمينك وكل مما يليك   لي يا غالم سم اهللا وكل       

   ) ٦١  هـ ،١٤٠١: علوان (   ) .٥/٢٠٥٦ هـ ، ١٤٠٧: البخاري ( ) ماجه و غيرهم 
ويتبين مما سبق و غيره من األدلة الثابتة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم األسلوب الراقـي        

بيان أساليب التأديب التي كـان يـستخدمها        لمعاملة النبي صلى اهللا عليه وسلم للصحابة و       
  .النبي مع الصحابة 

  
  : استخدام العقاب المادي شروط 

  :أباح الشيخ األلباني استخدام أسلوب العقاب البدني مع المتعلم ولكن بشروط هي 
   

  : أن ال تستعمل وسيلة الضرب كمبدأ عام للتربية ألن التربية ال تقوم على الشدة  -
تستعمل وسيلة الضرب كمبـدأ     نحن ال نرى أن     ":  األلباني رحمه اهللا     حيث قال الشيخ  

ع الضرب نـستطيع أن نجعلـه    و موضوعام للتربية ألن التربية ال تقوم على الشدة ،    
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا            لقول الرسول كما في      استثناء

وهم أبناء سبع سنين واضـربوهم      مروا أبناءكم بالصالة    : صلى اهللا عليه وسلم قال      
 وغيرهمـا وذكـره    رواه أحمد وابو داود   . (  عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع     

وهنـا ال يجـوز    .  )٢٦٦/ ١ هــ ،  ١٤٠٥: األلباني  ( )األلباني في إرواء الغليل    
ن كان دون العاشرة ، كما ال يجـوز         لمعلم ضرب الولد على ترك الصالة إ      للوالد أو ا  

ــربه ع ــدة    ض ــذه القاع ــزم به ــم أن يلت ــى المعل ــك ، فعل ــا دون ذل ــى م                               ل
    )١/٣٠٦ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . "  في تربية تالميذه 

  
  :  أن يكون الضرب غير مبرح -

: قال الشيخ األلباني رحمه اهللا في بيان كيفية التعامل مع الطالب الذي يـسيء األدب                
كن أن نتصور أن تلميذاً هو صورته صورة اآلدميين و لكن طبعه و خلقه طبيعـة        ومم

الحيوانات غير الناطقة و أنه ال يفيد معه توجيه و ال تأنيب و ال قرع سـمعه بـالقول                 
الغليظ و ال يفيد إال الضرب فحينئذ نقول يجوز للمعلم استعمال الضرب غير المبـرح               

   )١/٣٠٦الهدى والنور ، سلسلة : األلباني ( . غير المؤذي 
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  :  أن ال يكون الضرب على الوجه -
       إن الـضرب علـى الوجـه بـشكل خـاص ممنـوع                 : فقد قـال الـشيخ األلبـاني        

  ) . آداب طلب العلم ت ،.د: األلباني ( 
  :  أن يكون العقاب على سبيل التأديب و ليس االنتقام -

لم استعمال الضرب غير المبـرح غيـر المـؤذي         يجوز للمع : قال األلباني رحمه اهللا     
هو أن يكـون تأديبـه   و  المعلمين إال من شاء اهللا منهم ،       بشرط قل ما يتحقق في عامة     

وضربه للمتعلم القصد منه تأديبه و ليس أن يشفي غيظ قلبه فيه و هكذا يمكن القـول                 
   . )١/٣٠٦ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . بالجواز 

  
ن أسلوب الضرب و العقاب البدني يمكـن أن يحمـل التلميـذ علـى               أاني  ويشر األلب 

اس إطالقاً بل   قد ال ينفع الضرب مع بعض الن      : العصيان حيث يقول الشيخ رحمه اهللا       
   )١/٣٠٦سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( .  أكثر وأكثر يحملهم على العصيان

قد تضر بالعملية التربوية كما بينا      يرى الشيخ األلباني رحمه اهللا أن وسيلة الضرب         و  
في نتائج استخدامها و أكد أن هناك أساليب أجدى من أسلوب استخدام العقاب البـدني               

على المعلم أن يلجأ إليه في حالة أساء التلميـذ األدب وهـو التوجيـه               ،  ضد التالميذ   
ألساليب قـد   والتأنيب و أسلوب الكالم مع التلميذ و قد ألمح الشيخ رحمه اهللا أن هذه ا              

 ت ،               .د: األلبـاني   . ( تالميـذ   تؤثر أكثر بكثير من أسلوب العقـاب البـدني مـع ال           
  ) آداب طلب العلم 
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                 العقوبـة  آراء الـشيخ األلبـاني حـول مـشكلة           م يمكـن إجمـال    ومما تقـد  

  :  كما يلي البدنية 
 .واضح قدرة الشيخ األلباني على تحديد المشكلة بشكل  -

تأكيد الشيخ رحمه اهللا على ضرورة استخدام التوجيه والتأنيب و أسلوب الكـالم مـع                -
 .التلميذ و أن تحل هذه األساليب في تقويم الطالب بدالً من أسلوب العقاب البدني 

 عكـسية وهـي      بدنية و التي قد ينتج عنها أمـور       بيان الشيخ اآلثار السلبية للعقوبة ال      -
 .من ذي قبل عصيان الطالب أكثر 

حيـث  من  علو مكانة المعلم من خالل استخدام أساليب تعديل السلوك الموافقة للشرع             -
 .التوجيه و التأنيب ، وعدم ضرب الوجه و غيرها مما دعا إليه الشيخ 

التربية تقوم عند الشيخ على مبدأ التوسط و عدم الشدة مع التالميذ ممـا يـسهم فـي                   -
لم والطالب ، تسهم في تقدم الطالب و تنمية اتجاهاته          تشكيل روابط قوية تجمع بين المع     

نحو المعلم و اإلدارة المدرسية من خالل هذه العالقة حيث تنمي انتماء الطالب للبيئـة               
 .التعليمية 

سن قوانين جديدة في سلك التعليم تبيح استخدام هذه الوسيلة في ضوء المعايير التـي                 -
 . لباني حددها الشارع الحكيم و بينها الشيخ األ

عقد دورات تدريبية للمعلمين من قبل متخصصين في الشريعة وعلم النفس التربـوي              -
تركز على بيان سلبيات استخدام هذه الوسيلة إذا ما استخدمت كمبـدأ عـام للتربيـة                
وكذلك لتعريف المعلمين بضوابط و معايير استخدام هذه الوسيلة في ضـوء الـشرع              

 .اني رحمه اهللا واجتهادات العلماء كالشيخ األلب

استخدام العقوبة البدينة في حق أبنائهم الذين يتركون الـصالة          األمور إلى   تنبيه أولياء    -
 في حقـه  إن كانوا أبناء عشر سنين ، حيث أنه ليس هناك أمر أهم من الصالة تستخدم       

 بعض اآلباء يفرطون في استخدام العقاب البدني في األمور المتعلقة           العقوبة البدنية ، و   
  .الدنيا و يتركونها عندما يتعلق األمر بالصالة حيث أمر بذلك الشارع الحكيمب
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  التعصب : رابعاً 
عاش الشيخ األلباني رحمه اهللا مشكلة التعصب حيث تربى فـي مجتمـع متعـصب للمـذهب       

وقد ) . ألبانيا  (  كان سائداً في وطنه األصلي       بوه من أئمة هذا المذهب الذي     الحنفي ، فقد كان أ    
 به لتبنيه منهج أهل الحديث فـي معالجـة          اً نتيجة لهذا التعصب فقد استهزئ     ى الشيخ كثير  عان

المسائل الشرعية ، باإلضافة إلى معاناته ممن يتعصبون لمذاهب أخرى حيث أن الشيخ كـان               
دائماً يرفض التعصب لألشخاص أو المذاهب بل كان ينادي دوماً باألخذ بالدليل الصحيح مـن               

وقد عالج الشيخ أيضاً مشكلة التعـصب الحزبـي ،      .  نبيه صلى اهللا عليه وسلم       كالم اهللا وسنة  
 سلبية كبيرة من الناحية التربويـة  ن هذه المشكالت قد كان لها آثار  والتعصب للهوى ، وحيث أ    

، فقد حرص الباحث على العمل على جمع آراء الشيخ األلباني في بيان سلبيات كل من هـذه                  
  : الجها و كانت هذه المشكالت على النحو التالي المشكالت وبيان سبل ع

  
  :  التعصب المذهبي -أ

األصل في هذه المذاهب أنها برزت كمدارس فكرية لبت حاجات المجتمع اإلسالمية و األقطار              
و منذ القرن الرابع الهجـري أخـذت تتحـول إلـى     . المفتوحة في ميادين الفقه و نظم الحياة       

أت المذاهب تتحيز داخـل     دزبية ، ومنذ القرن الخامس الهجري ب      مذاهب شبيهة بالتجمعات الح   
أطرها الخاصة وانقلبت من الوالء للفكرة إلى الوالء للتجمع و االنتماء المذهبي ، و صار مـن         
أطلق حرية االجتهاد لعقله يتهم بالخروج على تعاليم المذهب و ينسب إلى المبتدعة و مـشايعة           

ذاهب التفاعل مع بعضها البعض و حرمـت علـى األتبـاع            كذلك أنكرت هذه الم   . االعتزال  
. االختالط بمن خالفها في الرأي و المعتقد ، وانعكست آثار ذلك علـى التربيـة و مناهجهـا                   

ليد قد بدأت تستحكم وتقـود إلـى   عبد البر تكشف عن أن الدعوة للتقوالصورة التي يقدمها ابن     
تي أدت إلى ازدهار التربية االسالمية في قرون        نسيان بعض مبادئ التعليم و نظريات التعليم ال       

   ) ٥٤ هـ ، ص ١٤٢١: العمايرة . ( السلف 
  
  :  أسباب التعصب المذهب كما يرها األلباني -

   : ذهبي قد جاء نتيجة ألسباب منها يرى الشيخ األلباني أن التعصب الم
  
  :    التدين بالتقليد -١

و يقول أيـضاً    . ين بالمذهب كان مصيبة على المسلمين        التد  ":يقول الشيخ األلباني رحمه اهللا      
ــة م   ــضية حزبي ــارت الق ــا ص ــام                                  لم ــزب إلم ــاس يتح ــل أن ــار ك ــة ص ذهبي
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، فإذا تم طرح مسألة معينة ألحد        ) ١/٧٣ الهدى والنور ،  سلسلة  : األلباني  ( . " يتعصب له   و
يتعصب ال يعلم ذلك فيعرض و    المذهب  ول وهل إمام    المتمذهبين وهي مخالفة لمذهبه ، تجده يق      

فالتقليد ألمر ال بد منه     . لذلك فالتدين بالتمذهب هي البدعة وال نقول التقليد هو بدعة           . لمذهبه  
اهللا صلى  ، لكن التدين بالتقليد هو البدعة و هو الضالل فالمقلد إذا قيل له قال اهللا ، قال رسول                   

. نبه ، فتقول له قال الشيخ أو اإلمام يأخذ و هذا قلب للحقيقة               بجا اله عليه وسلم أعرض و نأى     
   )١/١٣٨ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( 
  
  :  عدم اتباع نهج السلف -٢

كان مـن المفـروض أن المـذهب    : يبين الشيخ نهج السلف في تلقي العلم و في التدين فيقول  
ألئمة األربعة و لكن لم يكن      علماء مثل ا   ) السلف األول ( السلفي يستمر لقد كان في هذا القرن        

هذا النمط الذي توارثه    . ن لهؤالء العلماء ، كان أحدهم يسأل أي عالم دون تعصب ألحد             مقلدو
الخلف عن السلف و لكن انقطعت هذه الطريقة من االتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من                

ثم صار دينـاً  .  كل طائفة منهم إلمامهم القرن الثاني حيث صار لهؤالء األئمة أتباع ، يتعصب  
  . و إال يضيع لعدم وجود علماء غير متمذهبين اً على كل مسلم أن يتخذ مذهباًو صار واجب

 ، و إذا   اً أو عمر  اً أبو بكر  اً في جو علمي فيسأل زيد     اًها عالم لو عرضت ألحد مسألة و سأل عن      
إلخ ، وهذا النمط مفقود مـن العـالم         .  ...اًشك في شيء يسأل عن الدليل إن كان آية أو حديث          

   )١/١٣٨ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . اإلسالمي اآلن إال ما نذر 
  

  : سلبيات التعصب المذهبي 
يرى الشيخ األلباني أن التعصب المذهبي يحوي على جملة من السلبيات التـي تـؤثر علـى                 

  : المسلمين ، و من بين هذه السلبيات 
  : الفرقة و إيقاع الخالف بين المسلمين  التسبب في -١

كان نتيجة التعصب للمذهب أن قام بعض العلماء الذين ينتمون إلى المذهب أن ألف كتاباً سماه                
أبـو  ( و هناك بعض العلماء وهو      . يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو الحق        ) المذهب الحق   ( 

حنفي المذهب من شافعية ؟ قال نعم       من علماء المذهب الحنفي يسأل هل يجوز زواج         ) السعود  
و كان من ثمرة هذا التعصب أن المسجد األمـوي فـي            . يجوز تنزيالً لها بمنزلة أهل الكتاب       

دمشق فيه أربعة محاريب يصلي اإلمام الحنفي األول ، في عهد رئيس آخـر يـصلي اإلمـام         
ولَا تَكُونُوا مـن     {  :رآنو اهللا يقول في الق    . الشافعي المذهب أوالً ألن الحاكم شافعي المذهب        

ينــشْرِك الْم.    هِميــد ــا لَ بٍ بِمــز ــلُّ ح ــيعاً كُ ــانُوا ش ــنَهم وكَ ــوا دي ــذين فَرقُ ــن الَّ م                            
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ونفَرِح   ينشْرِكالْم نلَا تَكُونُوا مع} ٣١{ويكَانُوا شو مينَهقُوا دفَر ينالَّذ نـا    مبٍ بِمـزاً كُـلُّ ح
 ونفَرِح هِميو  .  )١/٧٣ سلسلة الهـدى والنـور ،    : األلباني( .  ) ٣٢،٣٣: الروم  (  }٣٢{لَد

الهجريين انتـشر   فخالل القرنين السادس والسابع     "  الفرقة بسبب هذا التعصب المذهبي       سادت
و كان من نتيجـة     . مناقشة  استحكم ، وكانت التقاليد تقرر كقاعدة ال تقبل ال        التعصب المذهبي و  

ذلك انتشار التعصب المذهبي بين الجماعات والمذاهب وصارت الدروس تلقى ، و المؤلفـات              
تكتب نصرة للمذاهب المتبعة أو تفنيداً للمخالفة ، وكثيراً ما انتهت هذه الخـصومات المذهبيـة         

                      العلمـاء إلى فتن و مناوشات تحطم خاللهـا الممتلكـات و يعتـدى فيهـا علـى األفـراد و             
   )٥٤ هـ ، ١٤٢١: العمايرة . ( شايخ والم

  
  :  ترك تراث كبير من السنة دون االستفادة منه -٢

حينما يتمسك المسلم بمـذهب إلمـام مـن         " : قال األلباني في بيان سلبيات التعصب المذهبي        
م و ال يستفيد مـنهم ، ألنـه         هؤالء األئمة فسيخسر علم األئمة اآلخرين ، فهو ال يعتكف عليه          

ن كل واحد له إمامه فال يستفيدون من األئمـة اآلخـرين   متمسك بهذا اإلمام ، و الناس اآلخرو   
و . علماً أن ربنا عز وجل ما حصر علمه و فضله في هذا العالم اإلسالمي الذي يعد بالباليين                  

سلـسلة الهـدى    : األلباني  ( . ترك االستفادة من العلماء الذين يخالفون المذهب خسارة كبيرة          
 وهذا ما ذهب إليه علماء التربية في العصر الحديث فـي بيـان               )١/٧٣والنور ، شريط رقم     

و لقد وجه هذا التعـصب       : " ية المترتبة على التعصب المذهبي حيث قال العمايرة       اآلثار السلب 
 للشافعية و أخـرى  المذهبي مؤسسات التعليم التي انتشرت في تلك الفترة فانقسمت إلى مدارس         

للحنفية ، وأخرى للمالكية ، و أخرى للحنابلة ، واستقلت األربطة و الزوايا وصار كل فريـق                 
يحدد للتربية تصوراً جزئياً ال يتعدى حدود اإلطار المذهبي الذي حصر نفسه فيه ، بل إن هذه                 

لمستنـصرية التـي    الظاهرة حدثت أحياناً في المدرسة الواحدة كما حدثت أحياناً في المدرسة ا           
.  هـ حيث قسمت بين المذاهب األربعة و اختص كل مذهب بناحيـة        ٦٣١أنشأها الخليفة عام    

   )٥٤  هـ ،١٤٢١: العمايرة ( 
  
  :  عدم معرفة هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم -٣

تباع للتدين بالمذهب   بسبب اال "  المسلمين أال وهي أنه      يوضح الشيخ حقيقة غفل عنها الكثير من      
  ، سلسلة الهـدى والنـور    : األلباني  ( " . قطعنا عن معرفة هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم          نا
 ، حيث درج على ألسنة الدعاة و المربين قولهم قال العالم فالن أو قال العـالم كـذا                    )١/٣٩

حتى أنك تسمع الخطيب    ) قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         ( وكذا ، و أعرضوا عن قول       
  . ية يخطب خطبة طويلة ما يذكر فيها حديثاً واحداً أو الداع



 ١٣٢

  
  

  : سبل عالج التعصب المذهبي 
لشيخ األلباني ، فقـد قـام   بعد أن استعرض الباحث وبين سلبيات التعصب المذهبي كما يراها ا       

  : طالع على آراء الشيخ رحمه اهللا في توضيح سبل عالج هذه المشكلة و كانت كالتالي باال
  
  : تباع بالسلف الصالح في اال اإلقتداء -١

يبين الشيخ األلباني أن من سبل عالج هذه المشكلة التأسي بالسلف الصالح ، حيث أنـه كـان                  
كان أحدهم يـسأل أي عـالم دون        : أحدهم إذا عرضت له مسألة سأل أعلم الناس فقال الشيخ           

    )١/٧٣سلسلة الهدى والنور ،: األلباني ( . التعصب ألحد 
  :  المسلم هو اتباع الكتاب والسنة دف أن يكون ه-٢

نحن نـدعوا أن يكـون هـدف    : قال الشيخ ناصر الدين في بيان أحد سبل عالج هذه المشكلة  
المسلمين دائماً و أبداً اتباع الكتاب والسنة ، إن كان عالماً فرأساً يأخذ بالكتـاب والـسنة و إن                   

ــم   ــل العل ــسأل أه ــالم ي ــر ع ــان غي ــن. ك ــشخص م ــصب ل ــاء دون أن يتع                        األحي
    )١/٧٣ سلسلة الهدى والنور ،: اني األلب( . أو األموات 

  
  : أن يعلم المسلم أن العصمة ليست ألحد بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم -٣

يوضح الشيخ األلباني أن األئمة األربعة خدموا اإلسالم و فسروا القـرآن و بينـوا األحكـام                 
إال أن الشيخ قـد ألمـح إلـى    . اب و السنة ، و أن هذا األمر ال إشكال فيه       المستنبطة من الكت  

مسألة من األهمية بمكان أال وهي أنه ينبغي أن يكون راسخاً في أذهان المسلمين أن اجتهادات                
    )١/٧٣ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . األئمة فيها الخطأ و فيها الصواب 

  . اإلمام قد يخطئ في مسألة ما فإنه لن يتعصب له فعندما يعلم المسلم أن هذا 
  
  :  تبني المنهج العلمي في الحكم على المسائل -٤

إذا تم طرح مسألة معينـة      " يظهر الشيخ األلباني رحمه اهللا من خالل حديثه عن التعصب أنه            
صب فسيقول هل إمامي ال يعلم  ذلك ؟ فيعرض و يتع          . ألحد المتمذهبين و هي مخالفة لمذهبه       

 تعصب المذهبي يتم مـن     ال( مشكلة  ه اهللا رحمة واسعة أن عالج       و يبين الشيخ رحم   " .لمذهبه  
                        وضـع قواعـد علميـة أصـولية فقهيـة و تبنيهـا ، سـواء وافقـت المـذهب         : " خـالل  
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لمـنهج  ، فبمثل هـذا ا     ) ١/١٣٨سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم       : األلباني  ( " أم لم توافقه    
  . يمكن عالج التفرق الناتج عن التعصب المذهبي 

  
  : و الطوائف  التعصب لألحزاب -ب

بديالً عنـه حيـث يعنـي    ) التكتل ( لم يستخدم الشيخ األلباني لفظ التحزب و إنما استخدم لفظ   
يعنـي عنـد                   ) التكتـل   ( بالتكتل خالف ما يعنيه غيـره إال أنـه أوضـح أن هـذا اللفـظ                 

  ) . التحزب ( غيره لفظ 
. ن الهدف الوحيد من هذا التكتل هو تجميع المسلمين كلهم على الكتاب والـسنة               وقال الشيخ إ  

وَأن هـذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعواْ السبَل فَتَفَرقَ بِكُم عن            {: واستدل بقوله تعالى    
  صو ذَِلكُم هبِيلس     تَتَّقُون لَّكُملَع وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم      ) . ١٥٣ : األنعام . ( }اكُم بِه: 

رواه النسائي و ابن حبان غيرهما و ذكره األلباني في صحيح الجـامع             (   يد اهللا مع الجماعة   
  كمـا قـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم               و .  ) ١/٥٩٤ت ، .األلباني  د  ) ( ٥٩٣٤برقم  

 ، و حـسن     رواه أحمد وأبو داود والنسائي    (  )القاصية   فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب    ( : 
  .  ) ٢٣٥/ ١ هـ ، ١٤٠٥: التبريزي  ) ( ١٠٦٧األلباني في مشكاة المصابيح برقم 

نحن نريد بالتكتل أن يتعاون المسلمون على فهم الكتاب والـسنة            : يقصد الشيخ بالتكتل قوله   و  
يقه في حدود استطاعتهم و نريد من هذه الكلمة ما يراد من كلمـة الحزبيـة فـي                  و على تطب  

   )١/٣٢٠ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . العصر الحاضر 
  

  : سلبيات التعصب لألحزاب و الطوائف 
يذكر الشيخ األلباني العديد من سلبيات التحزب و يحث المسلمين على تجنب هـذه الـسلبيات                

ن اإلسالم يحارب هذا التفرق الذي ينافي التكتل ، ولكن التكتل ينافي التحزب أيـضاً               إ: " قائالً  
، ألن التحزب يعني التعصب لطائفة من الطوائف اإلسالمية ضد الطوائف األخـرى ، ولـو                

            .   )١/٣٢٠سلـسلة الهـدى والنـور ،        : األلبـاني   ( " كانوا على الحق فيما هم سائرون فيه        
  :لة من هذه السلبيات و نذكر جم

  
  :  معاداة من ال ينتمي للحزب -١

يبين الشيخ األلباني أن من آثار سلبيات التعصب للطوائف و األحزاب أنهم يعادون من لم يكن                
في تكتلهم و في منهجهم و لو كان أخاً مسلماً صالحاً ، فهم يعادونه ألنه لم ينضم لهذا التكتـل                    

   )١/٣٢٠ سلة الهدى والنور ،سل: لباني األ( . الخاص أو التحزب الخاص 
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   : الهيمنة الفكرية و عدم إعطاء الحرية ألفراد الحزب -٢

قد وصل بهم أن حزباً منهم يفرض على كل فرد من أفـراد الحـزب أن               : قال الشيخ األلباني    
 لـم   او إذ . يتبنوا أي رأي يتبناه الحزب مهما كان هذا الرأي ال قيمة له من الناحية اإلسالمية                

 ولم يعتبر من هذا الحزب الذين يقولـون أنـه        فُصل . برأي من آراء الحزب      يقتنع ذلك الفرد  
و معناه أنهم يعودون إلى ما يشبه اليهود والنصارى في اتباعهم ألحبـارهم و            . حزب إسالمي   

بانَهم َأرباباً مـن    اتَّخَذُواْ َأحبارهم وره   {: فقد قال اهللا تعالى     . رهبانهم في تحريمهم و تحليلهم      
دونِ اللّه والْمسيح ابن مريم وما ُأمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـهاً واحداً الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو سبحانَه عمـا          

 شْرِكُون١/٣٢٠ سلسلة الهدى والنور ،: األلباني (   ) .٣١ : التوبة (  }ي(   
  
  : حزاب والطوائف ب التعصب لألسب

يرى الشيخ األلباني أن هناك سبباً رئيساً أدى إلى ظهـور التعـصب لألحـزاب والجماعـات          
. يتمثل في عدم تبني الكتاب و السنة و نهج السلف الصالح نظاماً و منهاجاً عمليـاً                 والطوائف  

قائمـة  وقد أوضح الشيخ هذا األصل في حديثه عن األحزاب الموجودة اليوم أو الجماعـات ال              
  . على األرض اإلسالمية فقد تعددت مناهجها و اختلفت نظمها اختالفاً كبيراً 

:    لفظة األحزاب ليس على منهج اإلسالم الذي قال ربنا عـز وجـل   " بين الشيخ رحمه اهللا أن   
}    ينشْرِكالْم نلَا تَكُونُوا معاً         .ويكَانُوا شو مينَهقُوا دفَر ينالَّذ نم         هِميـا لَـدبٍ بِمـزكُـلُّ ح                           

ونفَرِح   ينشْرِكالْم نلَا تَكُونُوا مـا    } ٣١{وبٍ بِمـزعاً كُـلُّ حيكَانُوا شو مينَهقُوا دفَر ينالَّذ نم
 ونفَرِح هِميهو الذي يكون    وقال في آية أخرى أن حزباً واحداً       ) . ٣٢،٣٣: الروم   ( }٣٢{لَد 

وَأن هـذَا صـراطي مـستَقيماً       { : الحزب الناجح و الحزب الفالح وهو قوله تبارك و تعالى           
                                        فَــاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعــواْ الــسبَل فَتَفَــرقَ بِكُــم عــن ســبِيله ذَِلكُــم وصــاكُم        

، فاألحزاب كثيرة و السبل عديدة ،و اآليتان تلتقيان فـي           )  ١٥٣ : األنعام ( }م تَتَّقُون   بِه لَعلَّكُ 
ويبين ربنا عز وجل في كل منهما بصراحة أن الطريقـة      . يذم التعدد الحزبي و التعدد الطرق     

و لقد زاد النبي صلى اله عليه وسلم كغالب         . الموصلة إلى اهللا عز وجل إنما هو طريق واحد          
دته مع كثير من آيات ربه ، فزاد بياناً تلك اآليتان بمثل قوله صلى اهللا عليه وسلم و قد كان                    عا

جالساً بين أصحابه جلسته الدالة على تواضعه ، كان جالساً على األرض فخط عليهـا خطـاً                 
وَأن هــذَا صـراطي      {: مستقيماً و خط حول هذا الخط المستقيم خطوطاً قصيرة ثـم قـرأ              

ــس ــاكُم  م صو ــم ــبِيله ذَِلكُ ــن س ع ــم ــرقَ بِكُ ــسبَل فَتَفَ ــواْ ال الَ تَتَّبِعو وهــاتَّبِع                                         تَقيماً فَ
  تَتَّقُون لَّكُملَع ثم قال وهو يمر أصبعه الشريفة على الخط المـستقيم  ) ١٥٣ : األنعام ( }بِه ،  .
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أما الحديث  .   وهذه طرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعوا الناس إليه              هذا صراط اهللا  
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين و تفرقت النصارى        : اآلخر وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم        

على اثنتين وسبعين فرقة و ستفترق أمتي على ثالث و سبعين فرقة كلها في النار إال واحدة                 
 .  ؟ قال هي الجماعة و في رواية أخرى ما أنا عليه و أصحابي             قالوا من هي يا رسول اهللا     . 
وهذا الحديث يؤكد أن النجاة ال تكون بالتفرق والتحزب إلـى            ) ٢٦ / ٥ت ،   . د  : الترمذي  ( 

 واحدة أال وهـو  اء إلى طريق واحدة و بسلوك طريقأحزاب وشيع و طرق شتى و إنما باالنتم   
  . طريق محمد صلى اهللا عليه وسلم

فَـِإن حـزب اللّـه هـم     {  يبقى بعد ذلك إال حزب واحد أثنى عليه اهللا عز وجل في القرآن  ال
  ونو الذي يرغب أن يكون في هذا الحزب الذي كتب له الفالح في             . )  ٥٦ : المائدة ( }الْغَاِلب

مـه  الدنيا و اآلخرة فال يمكن أن يحقق ذلك في نفسه إال إذا عرف عالمة هذه الحـزب و نظا                  
    )١/٧٢٤ هدى والنور ،سلسلة ال: األلباني ( " . ومنهجه 

إذا كان الطريق الموصل إلى تحقيـق هـذا الحـزب    : و يبين الشيخ سمات هذا الحزب فيقول  
فإذا تعددت المناهج لتلك الجماعات أو الطوائـف         . اً فال بد كذلك أن يكون المنهج واحد       اًواحد

  . لمناهج فرع لتعدد األحزاب و الجماعات واألحزاب ، فال شك أن التعدد لهذه ا
 فـي   )ما أنا عليه وأصـحابي      ( : وبين الشيخ رحمه اهللا أن قوله النبي صلى اهللا عليه وسلم            

وصفه للفرقة الناجية في غاية األهمية ، وأن سبيل هذه الفرقة الناجية ليس ما كان عليه النبـي             
              ن عليـه أصـحابه رضـي اهللا        صلى اهللا عليه وسلم فحسب بل إضافة إلـى ذلـك مـا كـا              

 فلذا على جميـع التكـتالت اإلسـالمية         ) ١/٧٢٤ى والنور ،    سلسلة الهد : األلباني  ( . عنهم  
كما قال المفكر اإلسالمي سيد قطب رحمـه اهللا عـن جيـل             . الموجودة أن تقتدي بالصحابة     

مامهـا أصـحاب الـدعوة    هناك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أ     : " بة رضي اهللا عنهم     االصح
اإلسالمية في كل زمان و في كل مكان ، و أن يقفوا أمامها طويالً ذلك أنها ذات أثر حاسم في                    

 جيل الصحابة رضوان اهللا     –لقد خرجت هذه الدعوة جيالً من الناس        . منهج الدعوة و اتجاهها     
 ، ثم لم تعد تخرج هذا      جيالً مميزاً في تاريخ اإلسالم كله ، وفي تاريخ البشرية جميعه           –عليهم  

الطراز مرة أخرى ، نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ ، و لكن لم يحدث قـط   
أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد ، كما وقع في الفترة األولى مـن حيـاة هـذه            

                             هذه ظاهرة واضحة واقعـة ذات مـدلول ينبغـي الوقـوف أمامـه طـويالً لعلنـا                 . الدعوة  
   ) ١٤ ت ، . د : قطب " . ( دي إلى سره نهت
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  : سبل عالج التعصب لألحزاب والطوائف والجماعات 
وجد الباحث مجموعة من آراء الشيخ حول عالج هـذا التعـصب لألحـزاب و الجماعـات                 

  : والطوائف ، وكانت هذه اآلراء على النحو التالي 
  
  : ذا التكتل مجموعة من العلماء  أن يقوم على ه-١

مشكلة أي تكتل في العالم اإلسالمي هو فقـدهم للعلمـاء           : يقول الشيخ ناصر الدين رحمه اهللا       
و إنما يجب أن يكون هناك       ،   ن أو ثالثة أو خمسة أو عشرة      لكثيرين ، فال يكفي و احد أو اثنا       ا

اإلسالمي يحتاج إلى أناس قـد      فالتكتل  . العشرات من العلماء و ذوي االختصاصات المختلفة        
يحتاج إلـى أفـراد مختلفـين مـن كافـة           ) التكتل  ( فهو  . أوتوا حظاً من العلوم الضرورية      

ينبغي أن ال نتصور أن من كان خطيباً مفوهاً أن يكون عالماً بالكتاب والـسنة  . االختصاصات  
 السنة أن يكون خطيبـاً      ، كما ال ينبغي أن نتصور العكس تماماً ، أن من كان عالماً بالكتاب و              

أن يتوفر في شخص واحد كـل المتطلبـات التـي    . مفوهاً ، أو أن يكون قد جمع العلوم كلها         
تتطلبها الدعوة فهناك أفراد قليلون جداً جداًَ يعدون على األصابع ، وعلى رأسهم شيخ اإلسالم                

الء األفراد و تطعـيم     فهذا النقص الموجود في مجموع األفراد إنما يكون بتكتل هؤ         . ابن تيمية   
   )١/٣٢٠دى والنور ،سلسلة اله: األلباني ( . كل علم باآلخر مما قام في مجموعة من األفراد 

  
  :  التكتل قائماً على الكتاب والسنة  هذا أن يكون-٢ 

ع هؤالء العلماء من كافة االختصاصات فإن أول أمر يجـب           جمفيرى الشيخ األلباني أنه بعد ت     
  . أن يكون هذا التكتل قائماً على الكتاب والسنة "  به عند إقامة أي تكتل هو مواعليهم أن يهت

 و علـى    ةعلينا أن نسعى إليجاد هؤالء األشخاص ثم أن يتكتلوا على عقيـد           : فقال رحمه اهللا    
   )١/٣٢٠ دى والنور ،سلسلة اله: األلباني ( . كلمة سواء و أن يسعوا في تطبيق هذا المنهج 

  
  :  التكتل الحرية العلمية لألفراد  أن يعطي هذا-٣

ينبغي على أي تكتل إسـالمي صـحيح أن         : قال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمه اهللا         
فال مانع أن يكون في ذلك التكتل اإلسالمي شخصان أحـدهما           . يعطي لألفراد حريتهم العلمية     

) شر في ابتداع من خلـف       أن كل خير في اتباع من سلف و كل          ( ألننا نعتقد   . يخالف اآلخر   
فما كان ذلك بالذي    . فقد كان في السلف األول نوع من االختالف في بعض المسائل الشرعية             

يلزم الحاكم المـسلم بـأن يفـرض رأيـه علـى كـل مـسلم يتبنـاه ولـو كـان مخالفـاً                                          
   )١/٣٢٠ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني. ( لرأي الفرد 
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  :  عليه  يربواو أفراد هذا التكتل اإلسالم فهماً صحيحاً  أن يفهم-٤

بين الشيخ األلباني أهمية أن يولي هذا التكتل اهتماماً كبيراً بأن يعمل على تكتيل جماعـة مـن     
المسلمين يفهمون اإلسالم فهماً صحيحاً في كل فروعه و أصوله و يربون أنفسهم علـى ذلـك          

  والنـور ، سلـسلة الهـدى  : األلبـاني  . (  في أول بعثته كما فعل النبي صلى اهللا عليه و سلم 
١/٣٢٢ . (   

ويؤيد قول الشيخ األلباني العالم الرباني و المفكر اإلسالمي الكبير سيد قطب رحمـه اهللا فـي                 
خرجت من الـسجن و فـي تـصوري    : قائالً ) لماذا أعدموني ( مذكراته التي نشرت بعنوان  

عليه أي حركة إسـالمية فـي الظـروف العالميـة           صورة خاصة محددة لما يجب أن تكون        
والمحلية الحاضرة ، و صورة لخطوات المنهج يجب أن تسير عليه و قد ذكرت ذلك من قبـل                

  : ولكني ألخصه هنا قبل البدء بالتفصيالت 
 المجتمعات البشرية بجملتها قد بعدت عن فهم و إدراك اإلسالم ذاته ، و لم تبتعد فقط عـن                   -

مية و النظام اإلسالمي و الشريعة اإلسالمية ، و إذن فأية حركة إسالمية يجب              األخالق اإلسال 
أن تبدأ من إعادة تفهيم الناس معنى اإلسالم ، و مدلول العقيدة ، وهو أن تكـون العبوديـة هللا                    

 التعبدية له وحـده ، أو الخـضوع   وحده ، سواء في االعتقاد بألوهيته وحده ، أو تقديم الشعائر   
 . ى نظامه و شريعته وحدها التحاكم إلو
 الذين يستجيبون لهذا الفهم يؤخذ في تربيتهم على األخالق اإلسـالمية ، و فـي تـوعيتهم                  -

بدراسة الحركة اإلسالمية ، تاريخها ، وخط سير اإلسالم في التعامل مـع كـل المعـسكرات                 
يد بشدة وبخاصـة  والمجتمعات البشرية ، و العقبات التي كانت في طريقه ، والتي ال تزال تتزا       

ال يجوز البـدء بـأي تنظـيم إال بعـد        ف.  من المعسكرات الصهيونية والصليبية االستعمارية      
وصول األفراد إلى درجة عالية من فهم العقيدة ، و من األخذ بالخلق اإلسالمي فـي الـسلوك             

   ) . ٢٣  ، م١٩٩٩: فريد . ( والتعامل ، ومن الوعي الذي تقدم ذكره 
  
  : بالعدد ألكبر بالنوع ال ا االهتمام -٥

أكد الشيخ األلباني على أن يهتم هذا التكتل باألفراد وقد عاب الشيخ رحمه اهللا علـى بعـض                  
بل قد يكـون    . األحزاب و التكتالت التي تجمع بين السني و البدعي ، وبين السلفي و الخلفي               

ـ سلـسلة ا  : األلبـاني   ( . في بعضهم من هو ليس من أهل السنة والجماعة            دى والنـور ،    له
لذا فعلى القائمين على التكتالت اإلسالمية أن يهتموا بأن يكون أفراد هذا             .  )٧٩٢ – ١/٧٩١

التكتل من أهل السنة و الجماعة أصحاب المنهج السلفي حيث قال رسول اهللا صـى اهللا عليـه            
 وتفتـرق   إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملـة        (  : وسلم في بيان الفرقة الناجية      



 ١٣٨

أمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم في النار إال ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول اهللا قـال                   
   ) .٢٦ / ٥ت ، . د : الترمذي . (  ) ما أنا عليه وأصحابي

  
التعـصب المـذهبي    ومما تقدم يمكن إجمال آراء الشيخ األلباني حول مـشكلة            

  : ي كما يلوالتعصب لألحزاب و الجماعات والطوائف 
توطيد العالقات بين المسلمين ونبذ االختالف والفرقة ، ممـا يعكـس آثـاراً تربويـة        -

 .عظيمة تتمثل في زرع بذور الخير بين المسلمين وتوحدهم 

بناء نظرية تربوية متكاملة تشمل جهود جميع العلماء من مختلـف المنـاطق بغـض                -
   . مهبهاالنظر عن مذ

لمسلمين على تقبل االخـتالف و عـدم تبنـي روح           االستفادة من تعدد اآلراء لتربية ا      -
 . الكراهية لمن يخالفنا في وجهات النظر 

واحتـرام أخـوة    . تربية المسلمين على نبذ التعصب لألشخاص والمذاهب واألحزاب          -
 .و أن ال يحملنا هذا التعصب على الحقد و البغض إلخواننا . الدين 

 في شتى القضايا ، واحترام هـذه اآلراء     ليبدوا آرائهم حرية  ألفراد  العمل على إعطاء ا    -
 . وأخذها بعين االعتبار 

 .النظر إلى المسلم الملتزم بعين االحترام و إن لم يكن في التكتل الذي ننتمي إليه  -

حيث تعم االسـتفادة  . أن يشرف على النواحي التربوية علماء من كافة االختصاصات          -
ة على مواجهة التحديات التي تحـيط       من جميع الخبرات مما يشكل فلسفة تربوية قادر       

 . باألمة من كل جانب 

االهتمام بإعداد جيل قرآني يتربي على الكتاب والسنة وينهج نهج السلف الصالح فـي               -
 . التعامل مع كافة القضايا 

  . العمل على تربية هذا الجيل على فهم اإلسالم فهماً صحيحاً في أصوله و فروعه  -
  
  
  



 ١٣٩

  : ضحالته ضعف التدين و: خامساً 
 منها المجتمع المسلمين والتي تمثلت فـي ضـعف          ى مشكلة طالما عانى   أكد الشيخ األلباني عل   

بين الشيخ صوراً عدة لهذه المشكلة ومن هـذه  حيث  التدين وضحالته في المجتمعات اإلسالمية      
  : الصور 

  
  : م الدين إلى قشور ولباب ي تقس-أ

م الدين إلـى    يبعض األفراد في بعض الجماعات تقس     إن من المفاهيم الخاطئة التي تربى عليها        
قشور و لباب ، وهذا التقسيم من أجل إهمال ما أسموه بالقشور ، بحجة أنهم مشغولون باللباب                 
                ، وهذا التقسيم متهافت ال أصل له بـل األدلـة مـن الكتـاب والـسنة علـى خالفـه قـال                    

، أي في كل شـرائع  )  ٢٠٨ : البقرة ( }اْ ادخُلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً يا َأيها الَّذين آمنُو    {: تعالى  
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مـن بعـدي        : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم       اإلسالم و 

 و رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبـان فـي صـحيحه      (  .عضوا عليها بالنواجذ  
  ،  م ١٩٩٩: فريد  . (  ) ٦١٠ / ٢ت ،   .د: األلباني   ()ة الصحيحة   صححه األلباني في السلسل   

ال يصح لنـا  : و لقد اهتم الشيخ األلباني بعالج هذه القضية ووضحها للمسلمين قائالً         ) . ١٠٦
و لإلحاطة بهذه المشكلة من جميع جوانبها البد مـن بيـان   . أن نقسم الدين إلى قشور و لباب      

  : اآلتي 
  
  : ز استخدام هذا اللفظ  أسباب عدم جوا-

فهذا الذي يقول به فإنـه يقـصد        ) قشور و لباب    ( إذا قيل بهذا اللفظ     : قال األلباني رحمه اهللا     
  : بذلك األمور التي يجوز للمسلم أن يتركها ، و لكن هذا خطأ بسبب 

  .أنهم جوزوا ترك السنة و ال إثم عليه بذلك ، أي أعطوا حكم السنة لما هو فرض  -١
مر سنة ولكن التعبير عن السنة بلفظة قشر خطأ ، ألنهم بذلك يعنون أننا ال               هب أن األ   -٢

نبالي بهذه السنن و هذا ال يجوز أن نطلق لفظة القشور على األفعـال التـي فعلهـا                  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم و تقرب بها إلى اهللا زلفى و هذا ال يجوز لسببين اثنـين                  

  -: هما 

   -:  في الشريعة  أن هذه السنن لها وزن–أ 
وزنها أنها في كثير من األحيان تكون سبباً لتدارك ما فات من النقص فـي الفـرائض      

 إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامـة          :وهذا صريح في قوله صلى اهللا عليه و سلم          
صالته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون               



 ١٤٠

ل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر األعمال تجرى علـى              له من تطوع يكم   
فهذا الحديث يصرح بأن السنن تتمم بها الفرائض ، فكيف يليق بالمـسلم              . حسب ذلك 

هـذه قـشور             ( أن ال يحض المسلمين عليها بل هو يباعـدهم عنهـا بكلمـة منفـرة           
فهي ) فأتموا له بها فريضته     ( ، وهذا خطأ فالحديث يوضح أن لها قيمة         ) ال قيمة لها    

  . يتم بها الفرائض 
  

  :  أنهم يطلقون كلمة القشور على كل التوافه من األمور –ب 
لذا ال يصح إطالقها على ما شرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم و لـو بطريقـة                   

   )١٧٥/ ١سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم : األلباني ( . االستحباب 
عتناء بفعل األعمال التي فرضها اهللا علينا أو حبب إلينا فعلها و تـرك مـن      و من هنا يجب اال    

نهى عنه من أعمال ، آلن ذلك جزء من اإليمان ، فالعمل المتروك وإن كان قليالً ينقص مـن                   
اإليمان بذلك المقدار ، ومن هنا يجب أن ينتبه الذين يهونون من شأن العمل بسنة رسـول اهللا                  

 التزامها إلى خطورة موقفهم ، وقد يتعدى بعض هؤالء طوره فيـصف            صلى اهللا عليه وسلم و    
أموراً من السنن أو الدين بأنها قشور و نسأل اهللا أن يعفوا عن هؤالء فإن الدين كله لبـاب ال                    
قشور فيه ، و إن تفاوتت أمور الدين في األهمية ، ال يفهم من قولنا أننا ال نعتني باألولويـات                    

عوة إلى اهللا فهذا أمر ينبغي أن يكون مقرراً و معلوماً ، ولكن الذي ننكره               في العلم والعمل والد   
ر و الكبير من أمر اإلسـالم و سـنة          يهو ترك الجزئيات ، ولوم الذين يلمزون أنفسهم بالصغ        

المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وكم يؤثر في النفس مشهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه       
و قال لعمر قوالً حسناً ، فلما أدبر ذلك الشاب ليخـرج و كـان   عندما طعن و دخل عليه شاب  

لم . يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك و أرضى لربك            : ثوبه طويالً ، دعاه عمر و قال        
أن يرشد الرجل إلى أمر يعده كثير من الناس اليوم مـن القـشور            ) الموت  ( يمنعه ما هو فيه     
   ) . ١٨ ت ،. د : شقر األ. (  يعنى بها التي ال يجوز أن

  
  : و سبل عالجها  سلبيات تقسيم الدين إلى قشور ولباب -

بين الشيخ األلباني رحمه اهللا أن تقسيم الدين إلى قشور ولباب تنتج عنه العديد مـن الـسلبيات              
  : منها 
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  :  لإلسالم اً أن هذا التقسيم يعتبر هدم-
أنـه مـن اللـب قـد يعـده غيـرهم مـن                            فهذه المسألة غير معلومة ، فما يعـده الـبعض           

القشور و قد يطلق البعض على مسألة من المسائل أنها من القشور فيقول اآلخرون بـل مـن                  
    )٤٨٠/ ١سلسلة الهدى والنور ، : باني األل( . اللب ، وسيختلف كل منهم في هذا التفصيل 

  
   : ةأن هذا التقسيم يتنافى مع اتخاذ اإلسالم منهج حيا -

ألنـه  .  ال يجوز للمسلم أن يقسم الشريعة إلى لباب و قشور أو إلى مسائل هامة أو غير هامة               
من المعلوم عند جميع الباحثين اإلسالم يجب أن يتبن كالً ال يتجزأ ، ومعنـى هـذا بقواعـده                   
وفروضه ، وبفروضه و مندوباته ، يجب أن يحمل اإلسالم علماً و عمالً ، ولكن في حـدود ال    

فالذي يقسم اإلسالم قشور ولباب قد فرق هذه المنهاج الذي أنزلـه            . كلف اهللا نفساً إال وسعها      ي
اهللا ككل متكامل ، فاهللا سبحانه وتعالى ما خلق القشر في الثمار عبثا ، فقد خلق القـشر للثمـر        
لحكمة ، كذلك عندما شرع أموراً مفروضة وشرع أموراً غيرها هي دون الفريضة فإنما ذلـك        

الْيـوم  { : ، فاهللا سبحانه وتعالى قال       ) ٥٣٨/ ١ سلسلة الهدى والنور ،    : األلباني( . حكمة  ل
    ينَكُمد لْتُ لَكُمفاإلسالم يجب أن يؤخـذ كـالً ال        . فقد أكمل اهللا هذا الدين      )  ٣ : المائدة(  }َأكْم

و ال يجوز  . لى اهللا   يتجزأ ، ثم يأخذ كل مسلم منه حسب نشاطه و طاقته و رغبته في التقرب إ               
          للمسلم أن يسوق الناس مساقاً واحداً ألن الناس يتفاوتون فـي مـنطلقهم فـي تمـسكهم فـي                              

   . )٧٠٧/ ١ لة الهدى والنور ،سلس: األلباني ( . دينهم 
  
  
  :  عدم اإلخالص في العمل -ب

 المسلم يجب أن يخلـص فـي        أكد الشيخ على أهمية اإلخالص في العمل و بين وجوبه ، وأن           
أعماله كلها ، فأساس كل عمل اإلخالص ، وبه يغفر خطأه ، و إن كان بخـاري زمانـه فـي      

سلـسلة  : األلباني  ( . الحديث و أبو حنيفة في الفقه و لم يخلص في علمه فهذا لن ينفعه بشي                
   .  )١٤٩/ ١الهدى والنور ، 

أول ما تسعر بهم النار يـوم القيامـة   : ه وسلم ويذكر الشيخ األلباني حديث النبي صلى اهللا علي   
هؤالء الثالثة يفترض فيهم أن يكونوا من الـسابقين األولـين           ( ثالثة ، عالم و مجاهد و غني        

دخوالً في الجنة فكيف كان مصيرهم ، إنهم هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة السبب كما                  
يؤتى بالعالم فيقال له أي فـالن مـاذا         : م قال   أن النبي صلى اهللا عليه وسل     ) في تمام الحديث    

عملت فيما علمت فيقول علمته الناس في سبيلك ، فيقال له كذبت إنما علمت النـاس ليقولـوا                  



 ١٤٢

عز و جل يعلم مـا تكنـه   فالن عالم و قد قيل ، أي ما علمت الناس في سبيل مرضاته ، واهللا          
 فإذا قال هـذا العـالم       ال في السماء ،    خافية في األرض و      يومئذ ال تخفى على اهللا    . الصدور  

الذي يسأل يوم القيامة ماذا عملت بعلمك و قال مخادعاً علمته في سبيلك فيأتيه الجواب كـذبت         
إنما علمت ليقول الناس فالن عالم ، أي علمت الناس ليشيدوا بذكرك و يشيعوا الناس باسمك ،                 

فهـذا  . ناس قد قالوه ، فقالوا فالن عالم    بتعليم ال  أي هذا الذي رميت إليه وقصدت إليه      وقد قيل   
عالم ألقي به في النار ألنه لم يخلص هللا عز وجل في تعليمه الناس العلم الذي كـان اهللا عـز                     

بينما يقول اهللا عز وجل     . فيقال له كذبت خذوا به إلى النار ، فيلقى في النار            . وجل علمه إياه    
، بينما ينـزل هـذا فـي    ) لذين أوتوا العلم درجات يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و ا   ( في القرآن   

  . الدرك األسفل من النار 
 و يحث الشيخ األلباني المتعلم على اإلخالص في علمه و عمله هللا تعالى وبين أن العمـل ال        -

  : يكون صالحاً إال إذا توفر فيه شرطان اثنان 
 ، أما إذا كان مخالفاً للسنة فـال  و هو العمل الصالح . أن يكون موافقاً للسنة     :  الشرط األول    -

  . يكون عمالً صالحاً 
فإذا توفر هذا الشرطان كان العمل مقبوالً عنـد         . وهو اإلخالص هللا تعالى     :  الشرط الثاني    -

سلسلة الهدى والنور    : األلباني( . و إذا اختل أحدهما كان العمل مرفوضاً عند اهللا          . اهللا تعالى   
، ٢٦٠/ ١(   
  

  : تبة على عدم اإلخالص في العمل النتائج المتر
  :  فساد العمل المترتب على عدم اإلخالص -١

به إلـى فـساد      أن الذي ال يخلص في عمله ، هو في خطر ألن عدم اإلخالص يعرض صاح              
   )٢٩١/ ١ى والنور ، سلسلة الهد: األلباني ( .  بذلك وجه اهللا عمله ، ألنه لم يبتغ

  
  : وجه  عدم القيام بالعمل على أكمل -٢

يرى الباحث أن المتأمل في العديد من مؤسسات الوطن يجد أن كماً كبيراً من العـاملين بهـذه          
المؤسسات ال يخلصون في أعمالهم و قد ترتب على هذا وجود ترهل فـي هـذه المؤسـسات              
وعدم قيامها بالدور المنوط بها سواء المؤسسات التعليمية أو غيرها مما ينعكس هذا بـصورة               

ى المواطن حيث ال تقدم له الخدمات التي ينبغي على تلـك المؤسـسات أن تقـدمها                 سلبية عل 
  . ويرجع هذا إلى عدم اإلخالص في العمل 

  



 ١٤٣

  : سبل عالج مشكلة عدم اإلخالص 
يظهر من منهج الشيخ األلباني العديد من السبل يمكن استخالص السائل المناسبة لعالج مشكلة              

  : عدم اإلخالص 
  : لظهور  البعد عن حب ا-١

يبين الشيخ األلباني أن المسلم إذا أراد أن يخلص من هذه المشكلة فعليه أن يبتعد عـن حـب                   
الظهور و عن حب كالم الناس فإن ابتعد عن هذا كان له من الحسنات ما تزن جبـال الـدنيا                    

 و يمكن أن يكون العالم في بادئ األمر قصد العلم لوجه اهللا و مع كالم الناس أصـبح                 . فأكثر  
فحـب  ) . حب الظهور يقطع الظهـور      ( يميل إلى حب الظهور و كما يقول بعض الصوفية          

فعلـى  . ألنه يغلب على صاحبه حب الدنيا و كراهية المـوت      . الظهور أخطر من حب المال      
                                           المـــرء أن يثبــــت و ال يتـــأثر بثنــــاء النـــاس عليــــه وبظهــــوره   

   . )٢٩١/ ١ى والنور ، سلسلة الهد: األلباني ( . بينهم 
  :  أن يبتغي بعلمه وجه اهللا تعالى فحسب -٢

 جزاءاً و ال شكورا ، إنما كل منهم يجاهد          ما بعمله اال يبتغي أ كل من المجاهد و العالم    لذلك على   
لنيـة  في سبيل اهللا ، هذا بعلمه وهذا بشجاعته وقوته و بطولته ، فإذا ما انحرف بهم القصد و ا                

هو عض اآلثار عن بعض السلف الصالح و     كان عاقبتهم أسوأ من عاقبة الجاهل ، كما جاء في ب          
و المقصود بالتسبيع هنـا أن العـالم        ) ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات        ( أبو الدرداء   

   . )٢٩١/ ١ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( .  يكون على خطر بسبب ما أوتي من علم 
  
  : إيثار الدنيا  -ج

فيقول . يبين الشيخ األلباني أن العالم اإلسالمي اليوم يعاني من مشكلة عظيمة وهي إيثار الدنيا               
و لبيان هذه المشكلة البـد مـن        . إن من آفة العالم اإلسالمي االنكباب على الدنيا         : رحمه اهللا   
  : بيان التالي 

  : اآلثار المترتبة على إيثار الدنيا 
وقد أدى هـذا    ، ها   األلباني أن إنكباب المسلمين في هذا العصر على الدنيا و إيثار           يذكر الشيخ 

  : سلبية منها إلى ظهور آثار
  
  :  استحالل ما حرم اهللا عز وجل -١

يوضح الشيخ األلباني أن االنكباب على الدنيا أدى إلى قيام العديد من المسلمين على اسـتحالل       
 الربا حيث يقومون بتحليله وغيره مـن المحرمـات بـأدنى         ما حرم اهللا سبحانه وتعالى ، مثل      
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إذا تبـايعتم   : ( ويشرح ذلك الشيخ في موضع آخر فيقول فقولُه صلى اهللا عليه وسلم               . الحيل  
ــة  ــى      ) بالعين ــل عل ــة ذات التحاي ــامالت الربوي ــن المع ــوع م ــى ن ــارة إل                            إش
   )٢١٩/ ١ والنور ، سلسلة الهدى: األلباني ( . الشرعي 

  
   : )٢٣ هـ ، ص ١٤١٢: األلباني (  العمل بأحكام الدين كتاباً و سنة  إهمال -٢

 فإيثار الدنيا يبعث في اإلنسان أن يهمل العمل بأحكام الدين و ال يفكر إال في الوسـائل التـي                   
   . تحقق له ما يصبوا إليه ، دون النظر إلى حكم هذه الوسائل و مدى موافقتها للشرع

  
  : ترك الجهاد في سبيل اهللا -٣

) و تـركتم الجهـاد   : (  يبين الشيخ رحمه اهللا أن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث            
 يا أيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إذا قيـَل لَكُـم            {: هو ثمرة الخلود إلى الدنيا ، كما في قوله تعالى           

ـَّاقَلْ      تُم إلى األرضِ  أرضيتُم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة            انْفروا في سبيلِ  اِهللا اث
   ) .٣٨: التوبة  ( }الدنيا في اآلخرة إال قَليٌل 

  :  إيثار الدنيا  مشكلةعالج
أن على المسلمين كافة في كل بالد اإلسالم      : يرى الشيخ أن عالج مشكلة إيثار الدنيا يكمن في          

بفهم اإلسـالم فهمـاً صـحيحاً و أن يطبقـوه فـي ذوات أنفـسهم و فـي أهلهـم                                 أن يعنوا   
   . )٢١٩/ ١سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم : األلباني ( . وذرياتهم 
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ضعف التدين و ضحالته ومما تقدم يمكن إجمال آراء الشيخ األلباني حول مشكلة   

  : كما يلي 
 .  التي تربى عليها المسلمين في العصر الحاضر بيان العديد من المفاهيم الخاطئة -

 . على استخدام األلفاظ الحسنة ، وعدم استخدام األلفاظ التي تخالف الشرعتربية النشء -

 . التعامل مع اإلسالم كمنهج متكامل في كافة مناحي الحياة   -

 . االهتمام بتربية المسلمين على الحفاظ على السنن إلتمام ما نقص من الفرائض  -

االهتمام بقضية اإلخالص في العمل ، من خالل برامج إعداد المعلمين و تنميـة هـذا         -
 .الجانب لديهم 

 . تربية المتعلمين على اإلخالص و ضرب أمثال من الشرع تنمي هذا الجانب عندهم  -

 . القيام باألعمال الملقاة على عاتق المسلم على أكمل وجه ، احتساباً لوجه اهللا  -

 .ى عدم حب الظهور و التحلي بالصفات اإليجابية تربية الدعاة عل -

 .تربية المتعلمين على أن يطلبوا العلم للعلم ال من أجل الدنيا  -

بناء مجتمع خالي من األمراض الدنيوية التي يعاني منها المجتمع الكافر و التي تتمثل                -
مـل  من خالل توعيته أن العلم و الع      . في تغليب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع        

 . يجب أن يكون من أجل الحصول على مرضاة اهللا وحده 

تربية المسلمين على االمتثال ألوامر اهللا واجتناب نواهيه و البعد عن الحيل التي تحرم               -
 . الحالل و تحل الحرام 

إعداد أجيال للجهاد في سبيل اهللا ال تؤثر الدنيا على اآلخـرة ، وتنميـة روح محبـة                   -
 . اء لإلسالم و المسلمين ، باإليثار على النفس الجماعة ، وتعزيز االنتم

العمل على نشر اإلسالم الصحيح و توعية المسلمين من خـالل المنـاهج و وسـائل                 -
 . اإلعالم و غيرها من الطرق و تربية المسلمين على اإلسالم الصحيح 

 ومروراً  تبني اإلسالم كمنهج حياة يحكم عاداتنا وتقاليدنا و كل أمور حياتنا بدءاً بالذات             -
  . باألسرة و العائلة ، حتي يعم كافة أفراد المجتمع 
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  االختالط في التعليم : سادساً 

أن يعد االختالط في التعليم من المشكالت التربوية التي ظهرت في العصر الحديث و ذلك بعد                
 المجتمعات التي حرصت على أن يكون التعليم فيها مختلطـاً            في طهرت سلبيات هذا االختالط   

)  م   ١٩٩٩: الـصاوي   ( و قد تناول بعض علماء التربية اإلسالمية هذه المشكلة حيث أوضح            
  . م يمفهوم االختالط و بيان آثاره في التعل

   .  أبعادها و سبل عالجهاخ األلباني حول هذه المشكلة والباحث آراء الشييمكن أن يعرض و 
  : من خالل النقاط التالية 

  
  :معنى االختالط 

 فـي  أجرى الفقهاء لفظ االختالط على مسائل شتى ، والموضوع هنا اختالط الرجال والنـساء          
  :  اللغة فاالختالط لفظ له استعماالت عديدة تدور على أصل واحدالتعليم ، أما من حيث

   .بالنساء أي التداخل بينهم، ومنه اختالط الرجال  فمنه االختالط بمعنى التداخل
   .وكذلك يكون االختالط بضم الشيء إلى آخر، فيقال خلط الشيء بالشيء خلطاً إذا ضمه إليه

   .وقد يمكن التَّمييز بعد ذلك كما في الحيوانات، َأو ال يمكن كما في بعض الماِئعات
،  لْطاً و خَلَّطَه فـاخْتَلَطَ مزجـه       الشيء بالشيء يخْلطُه خَ    ولهذا قالوا من معناه االمتزاج، فخلط     

   .امتزج: اخْتَلَطَ يخْتَلطُ اخْتالطاًو
 واختلط  ، اختلط الليل بالتراب   : العرب قولهم  لاومن أمث واالختالط يطلق في األعيان والمعاني،      

ـ  و.  واختلط الخاثر بالزباد، واختلط المرعي بالهمل  ، الحابل بالنابل  ر تُضرب في اسـتبهام األم
وارتباكه.   

وهـو أصـل    ):  خلص (أصل واحد، مضاد لـ     : في اللغة )  خلط (ومما سبق يلحظ أن مادة      
   .واحد مطرد، يفيد تنقية الشيء وتهذيبه

تجاور، ولهـذا قـالوا      تقارب أو  وكأنهم يطلقونه باعتبار محل األعيان إذا كان هناك تداخل أو         
قونه باعتبار العين الواحدة نفسها إن كانـت        ، كما أنهم يطل    خليط: للمجاور والصديق والشريك  

مالصقة، وعليه فإن االختالط قد يقع بالتقارب، أو التجـاور، أو الـضم، أو               هناك ممازجة أو  
  . تكون التداخل، وقد تكون معه ممازجة أو مالصقة وقد ال

   ) ٨  هـ ،١٤٢٥: األزرق  ( . فهو أعم من الممازجة، وااللتصاق، والخلوة
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  :صطالحيالمعنى اال

، تدور في فلك واحـد، محـوره          له تعريفات  فإن العلماء قد ذكروا   ،   أما المعنى االصطالحي  
  . يرتكز على المعنى اللغوي

هـو اجتمـاع الرجـال بالنـساء        : "قال العالمة ابن باز رحمه اهللا في تعريف االخـتالط         
 أو ،  أو الـسفر ، النزهةو  أ ،  أو الشراء  ،  أو البيع  ،  بحكم العمل  ، في مكان واحد   ، األجنبيات
   ) ٤٢٠ / ١ت ، . د : ابن باز  ( . " نحو ذلك

االجتماع بين الرجل والمرأة    : االختالط هو  : " اهللا بن جار اهللا رحمه اهللا      وقال الشيخ عبد  
، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكان واحـد يمكـنهم فيـه                التي ليست بمحرم  

، فخلوة الرجل بالمرأة األجنبية على أي حال         ظر أو اإلشارة أو الكالم    االتصال فيما بينهم، بالن   
   ) ٦٩ هـ ، ص ١٤٢٠: بن جار اهللا  ( ". من األحوال تعتبر اختالطاً

ومما سبق فاختالط الرجال والنساء هو امتزاجهم، أو انضمام بعضهم لبعض، أو تداخلهم،             
  .سواء كان ذلك بمالصقة أو بغير مالصقة

،  ، ودخول األجنبية على الرجال اخـتالط بهـم         بي على النساء اختالط بهن    فدخول األجن 
، وأما دخول أحدهما على اآلخر في رقعة لـيس فيهـا             ودخول بعضهم على بعضهم اختالط    

سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم فتلـك خلـوة، وهـي                 
  . ) ٨ هـ ، ص ١٤٢٥ :األزرق   . ( صورة خاصة من االختالط

  
  : االختالط و تعليم المرأة 

  :ن و هما الباحث لبيان هذه المسألة أمرين مهميتعرض سي
  
  :  تعليم المرأة  -١

اهتم الشيخ األلباني بتعليم المرأة و بين أن النساء لهن الحق فـي التعلـيم و أن العلـم لـيس                     
ضع العديد من الشروط لتعليم المرأة      مخصصاً للرجال دون النساء ، إال أن الشيخ رحمه اهللا و          

  : و هي على النحو التالي . حيث أن للمرأة خصوصيات معينة 
  
  :  أن يتناسب نوع التعليم مع خصائص المرأة -

أن العلم ليس مخصصاً للرجال دون النـساء ، ولكـن علـى    :  ذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا      
رن أن يقررن في بيوتهن لكن النساء فـي عهـد           النساء أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن ، نعم أم        
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:  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال        مع. يه وسلم كن يخرجن إلى المسجد       النبي صلى اهللا عل   
، مع ذلك كن يخرجن من بيوتهن و يصلين فـي المـسجد             ) و صالتهن في بيوتهن خير لهن       

فاإلسالم قد أباح    ) ١/٨٠٦رقم  سلسلة الهدى والنور ، شريط      : األلباني  ( . وذلك لكي يتعلمن    
يتفق و طبيعتها األنثوية و ال يتناقض مع وظيفتها األساسية          " للمرأة أن تتعلم و لكن بشرط أن        

، و أول العلوم ضرورة ، التعليم الديني الشرعي و ليس في هذا أدنى شك ، ومـن ثـم علـم              
 ، و لها بعد ذلك ميدان العلم        األمومة و أصول التربية في مختلف متطلباتها النفسية و السلوكية         

   ) ١٠٠  ، م١٩٨٤: قطب " . ( فسيحاً تنهل من ينابيعه ما تشاء و تقدر 
  
  :  وجود مدارس شرعية تقوم على العناية بالمرأة -

ليس هناك مانع أن نوجد للنساء مدارس شرعية ، وليس المقـصود أن             : قال الشيخ رحمه اهللا     
تعلم النساء فيها الحساب واللغة والنحو والصرف ممـا  تدرس هذه المدارس الشرع فحسب بل ت    

  :و إنما المقصود من المدارس الشرعية عدة أمور . يساعد على فهم الكتاب والسنة 
  .أن يكون اللباس فيها شرعي  -
 .  بالنساء اًأن يكون التعليم فيها خاص -

ـ            -  رأينهـا   ات ، فـإن   أن تلتزم المعلمات بالزي اإلسالمي ، حيث أن المعلمة قدوة للبن
 . ها إلى الطالبات متبرجة سرى عدوا

سلـسلة الهـدى    : األلبـاني   . ( أن تتناسب المناهج و البرامج الموضوعة مع الشرع          -
  ) ١/٨٠٦والنور ، 

 
 

  :   االختالط في التعليم -٢
طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إليه،  ومع ذلك لم يكن يزاحمن                 

جل تحصيله، ولكن طلبن أن يجعل لهن النبي صلى اهللا عليه وسلم مجلساً خاصـاً ال               الرجال أل 
هل يجعـل   : يكون للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح ، باب               

للنساء يوم على حدة في العلم ، وساق حديث أبي سعيد ، قالت النساء للنبي صـلى اهللا عليـه                    
أي عين  : قال العيني   .  الرجال ، فاجعل لنا يوماً من نفسك ، فوعدهن يوماً ً           غلبنا عليك : وسلم  

 غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يالزمونك كل األيـام ويـسمعون             قوله: وقال. لنا يوماً     
 األيـام  مـن   لنا يومـاً فاجعل  ، ونحن نساء ضعفة ال نقدر على مزاحمتهم       ،الدينالعلم وأمور   

   )٢٦  هـ ،١٤٢٥: األزرق (   .م أمور الديننسمع العلم ونتعل
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نساء في المسجد، لما يترتب عليه من مفاسد        الرجال ب الوقد نص الفقهاء على المنع من اختالط        
  .، ويشمل ذلك االختالط بغية طلب العلم 

ولو كان االختالط جائزاً لقال لهن احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولـى مـن                 
                              قــات والنبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أحــرص علــى حفــظ       تبديــد الطا

   )٢٦  هـ ،١٤٢٥: األزرق . ( األوقات 
و قد تحدث الشيخ األلباني عن مشكلة االختالط في التعليم و بين أصل هذه المشكلة فقال فـي                  

 إعطاء النساء من    من مشكالت العصر الحاضر التوسع في     : " معرض حديثه عن تعليم المرأة      
ال يحرمون ما حـرم     ( الحقوق على الطريقة األوربية ، على طريقة هؤالء الذين وصفهم اهللا            

   ) ١/٨٠٦ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( ) " . اهللا و رسوله 
سلـسلة الهـدى والنـور             : األلبـاني   (.و أكد الشيخ على عدم جواز االختالط في التعلـيم           

 بين الشيخ أن عدم جواز االختالط في التعليم لما يلحق ذلك من مفاسـد تترتـب           و ) ١/١٧٥،
حيث أن اإلنسان مفطور على غرائز شهوانية حيث أن رسول          . على فتن الجمع بين الجنسين      
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنـا مـدرك ذلـك ال محالـة     : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال       

ذنان زناهما االستماع واللسان زناه الكـالم واليـد زناهـا الـبطش      فالعينان زناهما النظر واأل   
 و ال شـك أن هـذه   .والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبـه     

الوسائل و هذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي مما نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنها سداً                
و ال تقربـوا  : ( ي البالغة القرآنية أن اهللا تعـالى قـال   للذريعة ، من أجل ذلك فقد جاء كما ف    

فلم يقول اهللا جل و عال ال تزنوا و إنما قـال ال تقربـوا    ) . الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيال        
النظر و السمع و المـصافحة نحـو        ( وهذه هي المقدمات    . فقربان الزنا هو بتعاطي مقدماتها      

فإنه لن يخرج منهـا     ) المختلطة  ( ا دخل في هذه الجامعات      والشاب المسلم الملتزم إذ   ) . ذلك  
كما دخلها ، فالبد أن يصاب بشيء من غشاشها ، إن لم يقع بالفاحشة الكبرى فسيتلوث خلقـه                  

 سلـسلة الهـدى والنـور ،       : األلباني( . و كذلك النساء    . بشيء من المخالطة التي ال تشرع       
جـر و إن    لمسجد فإن صلت في المسجد فلها األ      إن الشرع يبيح لها أن تصلي في ا        .  )١/٨٢

فقد حض النبي صلى اهللا عليه وسلم النساء على الـصالة            . في بيتها    أرادت أجراً أكبر فلتصلِ   
فقد احتاط النبي لحشمة النساء و سترهن والبعد بينهن و بين الرجل فـي خيـر                . في بيوتهن   

فهناك أشياء أخـرى تـسترعي انتبـاه         .فماذا يكون شأنه في الجامعات      ) . المساجد  ( البقاع  
فقـد  . الباحث الفقيه وتوجب عليه أن ال يأذن أبداً باختالط بين الرجال و النساء في مكان آخر           

ير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف        خ: " قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
ي و النـسائي و ابـن ماجـه        رواه مسلم و أبو داود و الترمذ      ( "  النساء آخرها وشرها أولها   

فقد فصل النبي صـلى اهللا      .  ) ٣٢٦/ ١ت ،   . د: مسلم  )  . ( واحمد و ابن خزيمة و غيرهم       
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فصالً حاسماً فال يجوز للرجال أن يخـالطوا        . عليه وسلم بين النساء والرجال في خير البقاع         
ن هذا الـصف    شر صفوف الرجال آخرها ، أل     : و لم يكتف بهذا فقال       النساء في صفوفهن ،     

و جاء أيـضاً فـي صـحيح        . األخير يكون دانياً من النساء ، و كل هذا من باب سد الذريعة              
قـال   . كان إذا سلم من الصالة مكث في مكانه هنيهةالبخاري أن النبي صلى اهللا عليه و سلم      

و فالرسول صلى اهللا عليـه      . الراوي كنا نرى أنه كان يفعل ذلك لتنصرف النساء قبل الرجال            
هـذه  . سلم فعل هذا إلبعاد الجنسين عن بعضهم البعض ، فماذا نقول نحن في الجامعات اليوم            

هي التربية اإلسالمية التي ال يمكن أن يتصور أكمل منها مع ذلك اتخذ كل هذه الذرائع حتـى                  
قْدمين مـنكُم  ولَقَد علمنَا الْمستَ {: و لقد ذكر اإلمام أحمد في قصة نزول اآلية      . ال تقع مفسدة    

    رِينتَْأخسنَا الْمملع لَقَدفقد نزلت هذه اآلية في رجل من الـصحابة كـان     ) ٢٤  :الحجر(  }و
يتقصد الصالة في الصف األخير ، ألنه كان يرى امرأة جميلة تصلي في الصف األول ، فكان                 

.  الحـسناء الجميلـة      يحاول أن يختلس نظرة من تحت إبطه لعله يتمكن من رؤية هذه المرأة            
إذا كان هذا وقع في العهد األنور و في المكان األطهر فماذا نقـول              . فأنزل اهللا هذه اآلية فيه      

فلذلك . اليوم في ما قد يقع ، أو فيما وقع في هذه الجامعات التي لم تؤسس على تقوى من اهللا                     
لجنسين أن يطلب هـذا     نحن نقول ال يجوز الدخول و طلب العلم في هذه الجامعات ألحد من ا             

كمـا فـي    . فللنساء جامعة و للرجـال جامعـة        . العلم في جامعة تقر االختالط بين الجنسين      
   )١/٢٧٠ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني(  .السعودية توجد جامعة خاصة للنساء 

دى و لعل أول كاتب تربوي نـا " و قد ذهب العديد من علماء التربية إلى التحذير من االختالط    
أن ( بالفصل بين الجنسن في حقل التعليم هو اإلمام القابسي ، فقد ذكر في رسالته عن التعلـيم             

ون عـن التعلـيم     و لما سئل ابـن سـحن      ) . من حسن النظر أال يخلط بين الذكران و اإلناث          
       ) . أكره أن يعلّم الجواري مع الغلمـان ألن ذلـك فـساد لهـن             ( ناثاً فقال   المختلط ذكوراً و إ   

 فاالختالط هو إشاعة الميوعة و االنحالل في كل ناحية           ) ٢٧٤ هـ ، ص     ١٤٠١: علوان  ( 
    )٢٨٧ هـ ، ص ١٤٠١: علوان .  ( من نواحي المجتمع المسلم 

  
  :  مشكلة االختالط في التعليم التغلب علىطريقة 

 لهذه المشكلة حيث    اًال يجوز تعليم الرجل للنساء و بين أن هناك عالج         يرى الشيخ األلباني أنه     
اليوم وجدت وسائل نسمع عنها كثيراً بإمكان الرجل أن يعلم النساء مـن وراء        : قال رحمه اهللا    

ه ، وهذا طريق مـن آيـات اهللا          فحينئذ هو ال يراهن و هن ال يرين        حجاب و بواسطة التلفاز ،    
ينا أن نـتعلم العلـم   و من حجج اهللا على عباده ثانياً ، حتى ما يتعللوا أنه ال سـبيل لـد    . أوالً  

   )١٧٥/ ١سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( . الواجب على النساء إال بطريق االختالط 
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  : كما يلي االختالط  ومما تقدم يمكن إجمال آراء الشيخ األلباني حول مشكلة 
العمل على منع االختالط في المدارس والجامعات لما يتسبب في نشر الزنا و الرذيلـة        -

 . ي تؤدي إلى فساد المجتمع الت

 يناسـب   و اختيار أنوع التعلـيم التـي      . ث أباح الشرع ذلك       االهتمام بتعليم المرأة حي     -
  .أنوثتهن 

 بناء مدارس شرعية حيث يكون لباس المرأة و نوع التعليم فيها يتوافق مع ما جاء بـه                  -
  .الشرع 

  .يقتدين بهن في كل شيء  العمل على اختيار معلمات ذوات خلق حيث أن المتعلمات -
  . صياغة المناهج الدراسية لتنمي بعض االتجاهات االيجابية لدى المتعلمات -
 التغلب على مشكلة االختالط من خالل استخدام الوسائل التعليمية المناسبة دون حـدوث        -

  .اختالط 
 . تربية البنات على العفة و البعد عن الوسائل التي تعمل على انتشار الفاحشة -
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  :الفصل بين العلم والعمل : سابعاً 
إن مشكلة الفصل بين العلم و العمل من المشكالت التي تنخر في عظم العملية التربوية حيـث                 
أن البعض يظن أن العلم هو الغاية في حد ذاته فيعمل على تحصيله بكافـة الـسبل ومـا أن                    

 العلم في تربيته ، فـال تكـاد         يحصل عليه حتى تجده لم يتأثر بما عنده من علم فال يسهم هذا            
تفرقه من حيث المعاملة مع من لم يحصل هذا القدر من العلم ، فيبقى المجتمع بهـذه الحالـة                   
على ما هو عليه من حيث ثمرة التربية أال وهي التغير المرغوب فيه ، و ال يكون هذا التغيـر      

 وسيلة لغاية أكبر أال وهي العمل       إال إذا تيقن المتعلم أن هذا العلم ليس غاية في ذاته و إنما هو             
لـذا  . بهذا العلم و ذلك للفوز برضا اهللا ثم االنتفاع بهذا العلم لرفعة المجتمع و خدمة المسلمين       

العلم بالنسبة للعمل كالوسيلة بالنـسبة للغايـة  ، أو كالـسبب    " : رحمه اهللا  قال الشيخ األلباني    
 و لم يصل إلى الغاية ، فقد يكون خسر تعبـه       بالنسبة للمسبب فإذا حصل اإلنسان على المسبب      

في تحصيل الوسيلة التي لم يتوصل بها إلى الغاية ، أو في تحصيل السبب الذي يتوصـل بـه                 
  . إلى المسبب 

إنسان اشترى مسجلة ما ثم وضعها جانباً و لم يـستفد  : و يضرب الشيخ مثاالً على ذلك فيقول       
فحينما ألقاها جانباً فمعناها مـا اسـتفاد   .  استفادة العلم لة وسيلة و الغاية منها هيجمنها ، المس  

ــع     ــيلة م ــرى الوس ــري مج ــل يج ــع العم ــالعلم م ــيئاً ، ف ــيلة ش ــذه الوس ــن ه                             م
   ) ١/٢٦٠لهدى والنور ، سلسلة ا: األلباني ( . " الغاية 

 يجب على كل مسلم علـم شـيئاً أن    ": و يبين الشيخ األلباني عاقبة الذي لم يعمل بعلمه قائالً      
 شيئاً بل قد خسر بعلمه هذا و كان خـسرانه  هيعمل به و إال كان علمه به ليس فقط لم يستفد من 

خسراناً كبيرا ، ألن اهللا عز وجل أخذ العهد من كل من علم علماً ثم لم يعمل به كـان وبـاالً                      
اس عذاباً يوم القيامـة عـالم لـم    على صاحبه كما قال النبي صلى اهللا عليه و سلم في أول الن           

كما جاء في الحديث المتفـق       يعمل بعلمه ، و سند هذا الكالم قول النبي صلى اهللا عليه و سلم             
يجاء بالرجل يـوم  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : أسامة بن زيد قال   عليه من حديث    

كطحن الحمار برحاه فيجتمع أهل     القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيطحن فيها           
النار عليه فيقولون أي فالن ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكـر ؟                 

 هــ ،  ١٤٠٧: البخـاري  ( "  قال كنت آمركم بالمعروف وال آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه    
   )١/٢٦٠سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .فتندلق أقتابه  )٣/١١٩١
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    : سبل عالج مشكلة الفصل بين العلم و العمل 
  : يذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا السبل التي يمكن اتباعها لعالج هذه اآلفة و هي كما يلي 

  
  : اإلخالص في طلب العلم  -

يجب على العالم ليس أن يعمل بعلمه فقط بـل يجـب أن يكـون            : قال األلباني رحمه اهللا     
   )١/٢٦٠سلسلة الهدى والنور ، : األلباني ( . مخلصاً في علمه لربه 

 
 : أن تكون الغاية من التعلم رضا اهللا عز وجل  -

 مـن النـاس و ال       أن ال يلتزم في علمه لربه جزاءاً      " على المتعلم   : قال الشيخ رحمه اهللا     
   :قولهر اهللا عز وجل به في مثل        و إنما يحقق ما أم    .  من حطام الدنيا     شكورا ، و ال شيئاً    

}          ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعوا ِإلَّا ِليرا ُأممأي : مخلصين له الدين    .  ) ٥ : البينة ( }و
يتدينون ويتقربون إلى اهللا عز وجل بفعل ما أمرهم به من الطاعات ، فـإذا أتـي المـسلم         

اً هللا عز وجل فهو لم      سواءاً كان عالماً أو متعلماً ، إذا أتى بعبادة و لم يكن في ذلك مخلص              
ــي   ــر اإلله ــذ األم ــه     {: ينف ــصين لَ خْلم ــه ــدوا اللَّ بعــا ِلي ــروا ِإلَّ ــا ُأم مو                                  

 ين١/٢٦٠لهدى والنور ، شريط رقم سلسلة ا: األلباني " . (  ) ٥ : البينة ( }الد (   
  
  : أن يكون العالم قدوة للمتعلمين  -
أهل العلم يجب أن يكونوا قدوة لسائر الناس في العلم النافع           :  الشيخ األلباني رحمه اهللا      قال

فال يكون همنا العلم فقط و إال كان وباالً ، و لكن ليقرن معـه العمـل ،          . و العلم الصالح    
   )١/٢٦٠سلسلة الهدى والنور ، شريط رقم : األلباني ( . فتعلموا لتعملوا 
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الفصل بين العلم والعمل جمال آراء الشيخ األلباني حول مشكلة   ومما تقدم يمكن إ   

  : كما يلي 
  

 . توجيه المتعلمين نحو الغاية العظمى من التعلم أال وهي رضا اهللا عز وجل  -

 .بيان أن العلم ليس غاية في حد ذاته و إنما هو وسيلة لغاية أكبر يجب السعي لتحقيقها -

 ص في طلب العلم وذلك من خـالل تـدارس         العمل على ترغيب المتعلمين في اإلخال      -
 .األحاديث التي ذكرها الشيخ األلباني في بيان وجوب اإلخالص 

العمل على تحديث المناهج المدرسية الدينية ، حيث التركيز على األحاديـث النبويـة               -
 . التي تبين سوء عاقبة الذي يفصل بين علمه و عمله 

ر الواضح الذي يتركه تعامل المعلمـين مـع    األثتنمية روح القدوة لدى المعلمين حيث   -
 ، فتتم االستفادة منه في توجيه المتعلمين نحو اإلخالص في العلـم و عـدم                المتعلمين

  بين العلم و العمل لالفص
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  : إهمال تربية األوالد : ثامناً 
 وصى الشارع الحكيم بضرورة االهتمام بتربية األبناء و الحرص على أن تكون هذه التربيـة              
إسالمية خالصة ال يشوبها أي تأثر بالتربية الكافرة ، حيث أن األسرة المتمثلـة بـاألب و األم                 

كل مولـود يولـد علـى    : هي األساس في تربية الطفل ، فقد قال النبي صلى اهللا عليه و سلم          
 فالطفل حين يولد ، يولـد      ) . "  رواه مسلم   . ( الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه      

على فطرة التوحيد ، وعقيدة اإليمان باهللا ، وعلى أصالة الطهر و البراءة ، فـإذا تهيـأت لـه           
نشأ الولـد  . التربية المنزلية الواعية ، و الخلطة االجتماعية الصالحة و البيئة التعليمية المؤمنة     

 هـ ،   ١٤٠١: علوان  . (  ال شك على اإليمان الراسخ و األخالق الفاضلة و التربية الصالحة            
و تظهر بشكل جلي مشكلة اإلهمال في تربية األوالد في هذا الوقت حيث تـولي               ) . ١٥٢ص  

مية ، فقـال   األسرة تربية األبناء للمدارس األجنبية و التي حذر منها علمـاء التربيـة اإلسـال         
انها فاألب الذي يدفع بولده إلى المدارس األجنبية ، و المعاهد التبشيرية يرضع من لب              : علوان  

الشك أن الولد سينطبع على الزيغ والـضالل ،  . ، و يتلقف التوجيه و التعليم على يد مبشريها   
ويتدرج على الكفر واإللحاد ، بل ستترسخ في نفسه مشاعر الكره لإلسالم ، و أحقاد العـداوة                 

   ) . ١٥٣  هـ ،١٤٠١: علوان . (  ا الدين لهذ
  : آثارها السيئة على المجتمع المسلم على النحو التالي تناول الشيخ األلباني هذه المشكلة وبين 

  
  :  ضعف تعاهد الوالدين لألبناء -

 بين ضعف التعاهد عن بعض الوالدين أن يقوموا بتولية تربيـة أبنـائهم للكفـار حيـث        و من 
يلحقونهم بالمدارس األجنبية طمعاً في أن يتقن الولد بعض اللغات األجنبية ، و يغفلـون عـن                 

وقد يكون عذر هؤالء أن الولـد  " : من سلبيات تلك المدارس و قد بين الشيخ ذلك قائالً           الكثير  
  ." يتعلم اللغة األجنبية كاللغة واإلنجليزية و اللغة الفرنسية 

ال ننكـر أن اإلسـالم ال       :  فقال رحمه اهللا     و بين الشيخ األلباني مشروعية تعلم اللغة األجنبية       
ألمة اإلسالمية ، بـل يـأمر بـذلك    رى وبخاصة إذا كانت عدوة لينهى المسلم أن يتعلم لغة أخ 

يفرضه على األمة فرضاً كفائياً ، و ذلك بما ثبت من القواعد الشرعية أن كل ما ينفع األمـة                   و
تعلمه فهو فرض كفاية ، و األمر الثاني أن النبي صلى اهللا عليه و سلم أمر زيد بن ثابـت أن                     

                    سلــسلة الهــدى: األلبــاني ( . ا فــي نــصف شــهر يــتعلم اللغــة الــسريانية ، فتعلمهــ
   ) .١/٦١٩والنور ، 
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  :شروط تعلم اللغات األجنبية 
            فنحن ال ننكـر لمـسلم أن يـتعلم هـذه اللغـة ولكـن               " : قال الشيخ ناصر الدين رحمه اهللا       

  :بشروط هي 
  .  العربية أن ال يكون تعلم اللغات األجنبية على حساب اللغة -

سلسلة الهدى  : األلباني  (  .أن ال يتسبب تعلم اللغات األجنبية في خسارة التربية اإلسالمية           
   ) .١/٦١٩والنور ، 

 
  :اآلثار السلبية للتعلم في المدارس األجنبية 

ذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا العديد من اآلثار السلبية لهذه المدارس و كانت تلـك اآلثـار     
  : و التالي على النح

  
  :  تغذية المتربين فيها على التوجيهات االستعمارية -

كثير من الحكام المسلمين ربوا فـي       : " ذكر الشيخ األلباني في بيان سلبيات هذه المدارس         
المدارس األجنبية و غذوا بالتوجيهات االستعمارية و لذلك فأكثر البالد اإلسـالمية اليـوم              

 ربوا في هذه المدارس و المسلمون اليوم يجنـون ثمـار ،      يحكمون من أمثال هؤالء الذين    
سلـسلة الهـدى    : األلبـاني   (  .  "تسامح أولئك اآلباء بتربية أبنائهم في المدارس األجنبية       

   ) .١/٦١٩والنور ، 
  
  : التأثر بالسلوك الغربي الكافر في المعامالت  -

 األجنبية مثلهم كمثل الـذي       إن هؤالء الذين يدخلون أوالدهم في المدارس        ":قال األلباني   
يبني قصراً و يهدم قصراً ، ألن هؤالء يتعلمون اللغة األجنبية و يتعلمون بعـض الـنظم                 
والسلوك الغربي األجنبي و هذا ال يفيدهم في المجتمع اإلسالمي ، بل يضرهم ، و مع ذلك                 

ـ                   ك هـو   فال يخرجون من هذه المدارس إال و بالنتيجة قد خسر الـدنيا و اآلخـرة ، و ذل
   ) .١/٦١٩ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( .  " الخسران المبين

  
  : تلقين األوالد ما ينافي الشريعة اإلسالمية  -

 إن الولد الذي يلقن في هذه المدارس إذا بلغ السابعة و هو يلقـن      ":قال األلباني رحمه اهللا     
 بالصالة وهو ابـن سـبع ،     ما ينافي اإلسالم فسوف ال يستجيب لرغبة الوالد في أمر ولده          

فضالً عن أن يتمكن الوالد من ضرب ابنه الذي ال يتجاوب مع أمره إياه بالـصالة إذا مـا      
بلغ سن العاشرة ، ألنه من التربية التي تربى عليها في المدارس الكافرة ، أنـه ال يجـوز               
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                 بية األطفـال و األوالد ، فكيـف يـتمكن األب أن يربـي ولـده               راستعمال الضرب في ت   
   ) ١/٦١٩ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . " تربية إسالمية 

  
  : سبل عالج مشكلة إهمال تربية األوالد 

   : ج هذه المشكلة من خالل النقاط التاليةسبل عالبين الشيخ األلباني رحمه اهللا 
  
 : وجوب اهتمام األسرة بتربية األوالد  -

 يجوز لألب المسلم أن يسلم فلذة كبده لمرب كافر ال يؤمن باهللا             ال" : قال الشيخ رحمه اهللا     
ورسوله ، ذلك لما هو معلوم شرعاً و تجربة ، أن فاقد الشيء ال يعطيه ، فمن كان كـافرا    
باهللا و رسوله فمن المستحيل أن يتخرج الولد الذي يربى تحت يد هؤالء الكفار إال كـافراً                 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه       : :  عليه وسلم    لذلك قال النبي صلى اهللا    . مثلهم  
فالذي . فالذي يتبادر من هذا الحديث شيء و مغزاه شيء آخر            . أو ينصرانه أو يمجسانه   

يدل عليه الحديث داللة صريحة أن الولد إذا كان أبوه يهودياً أو نـصرانياً أو مجوسـياً ،                  
بنا تبـارك  رداللة أخرى مع استحضار قول و لكن للحديث . هودوه أو نصروه أو مجسوه  

، فإذا ضممنا هذه اآلية إلـى      ) قوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة         ( وتعالى  
. ذلك الحديث الصحيح ، خرجنا بنتيجة أن األب المسلم قد يهود ولده أو ينصره أو يمجسه               

و إنما قد يكون مسلماً ، ولكـن  فتنصير الولد ليس من الضروري أن يكون أبوه نصرانياً ،    
ألن المـسلم الحـق يهـتم                  . من المسلمين الـذين يقـال عـنهم مـسلمون جغرافيـون             

   )١/٦١٩ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني( . بتربية ولده 
  
  : أن يعلم األب عواقب هذه التربية  -

راني فمـصيره ال شـك أحـد        بين الشيخ األلباني أن الولد إذا تولى تربيته الكافر أو النص          
و الكفر كله ملة واحدة ، إال أن اإللحاد شـر  . وهما إما أن يتنصر و إما أن يلحد       . أمرين  

   )١/٦١٩سلسلة الهدى والنور ، : األلباني (  .من األديان 
  : أن يعلم فائدة االهتمام بتربية الولد  -

  : بين هما المسلم الحق يهتم بتربية ولده لسب" : قال الشيخ رحمه اهللا 
  

ــال   ) أ    ــث ق ــل حي ــز وج ــر اهللا ع ــتجابة ألم ــيكُم { : اس لَأهو كُمــس ــوا َأنفُ                     قُ
  . ) ٦ : التحريم(  }نَاراً 
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   )١/٦١٩ الهدى والنور ، سلسلة: األلباني ( . " مراعاة لمصلحته المستقبلية ) ب 
  

إهمـال تربيـة األوالد     شكلة  ومما تقدم يمكن إجمال آراء الشيخ األلباني حول م        
  : كما يلي والعمل 

  
 .  أبنائهم و بيان واجباتهم نحوهم توجيه اآلباء نحو الدور الطبيعي لهم تجاه -

 . بيان اآلثار السلبية الناتجة عن عدم قيام األب بمسؤوليته  -

تحذير اآلباء من أخطار المدارس األجنبية و المدارس التي يقوم النصارى باإلشـراف             -
 . و بيان اآلثار المترتبة على إلحاق األبناء بهذه المدارس عليها

العمل على االهتمام باللغة العربية وتقويتها لدى التالميذ وعدم تقديم اللغات األجنبيـة              -
 .عليها 

إكمال جوانب النقص التي تحتويها المدارس الحكومية من حيث عدم االهتمام باللغـات      -
 من المدارس األجنبية ، حتى ال يلجـأ اآلبـاء لتـرك          األجنبية و تبني ما ينفع التالميذ     

 . المدارس الحكومية ووضع أبنائهم في تلك المدارس ذات األثر السلبي 
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  ) :دعوى العلم بغير حق ( التعالم : تاسعاً 
قلة علمهم ، و لهـذه    و تظهر هذه المشكلة في أن العديد من الدعاة يتصدرون الفتوى مع    

و قد حذر العلماء على مر العـصور مـن هـذه    . ن أن يكون قاتالً  يمكالمشكلة أثر سلبي 
إياكم أن يقـول الرجـل   : قال الربيع بن خيثم    . المشكلة وهي التعالم أو الفتوى بغير علم          

لشيء إن اهللا حرم هذا أو نهى عنه فيقول اهللا كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه أو يقول إن اهللا                    
   )١/٤٤ م ،١٩٧٣: ابن القيم . ( بت لم أحله ولم آمر به أحل هذا أو أمر به فيقول اهللا كذ

وذكر أبو عمر عـن مالـك       . سأل  سأل فليس بأهل أن ي    من أحب أن ي   : وقال بشر الحافي    
مصيبة دخلت عليك وارتاع    ربيعة فوجده يبكى فقال ما يبكيك أ      أخبرني رجل أنه دخل على      

ــي ا     ــر ف ــه وظه ــم ل ــن ال عل ــتفتي م ــن اس ــال ال ولك ــه فق ــالملبكائ                                  إلس
أنـه  بن يزيد النخعي    عن إبراهيم   و  .   )٧٩٤/ ٣  هـ ،  ١٤١٦: ابن القيم   . ( أمر عظيم   

    ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمـان سـوء      داً  قد تكلمت ولو وجدت ب      :قال  
كـان  ) إبراهيم النخعي   ( وقد قالوا في ترجمته      ) ٢١ / ٧  هـ ،  ١٣٥٨: ابن الجوزي   ( 

 وكـان   ر يقول أتستفتوني وفيكم إبـراهيم     إماما في الفقه يعظمه األكابر وكان سعيد بن جبي        
ويحتقر نفسه ويقـول احتـيج    كما يهاب األمير وكان يتخوف من الفتوى    شديد الهيبة يهاب  

 ابـن   إلي ويكره أن يستند إلى السارية وال يتكلم حتى يسأل وحمل الناس عنه العلم وهـو               
 ) ٢٠ / ٧  هـ ،  ١٣٥٨: ابن الجوزي   .( ثماني عشرة سنة وكان يصوم يوما ويفطر يوما       

فقد كان الشيخ األلباني يقـول لمـن يريـد أن           .  في العلم    سخينهذا كان دأب العلماء الرا    
نصف العلـم   ( يستفتيه ، سل عما بدا لك فإن علمنا أجبناك و إال قلنا لك كما يقول العلماء                 

قسم يعلم و قسم ال     : وقد قسم الشيخ األلباني الناس من حيث العلم إلى قسمين           ) . ال أدري   
 قسم اهللا الناس من حيث العلم إلى قسمين قسم يعلم و قسم ال يعلم               ":فقال رحمه اهللا    . يعلم  

أوجب على الذين ال يعلمون أن يتعلمـوا بطريقـة          . و أوجب على كل من القسمين واجباً        
ـ                     فَاسـَألُواْ َأهـَل الـذِّكْرِ ِإن كُنـتُم         { ذين يـسألون أن يجيبـوا       السؤال و أوجب على ال

   ونلَمو أكد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـي الحـديث              )  ٤٣ : النحل ( }الَ تَع ،
الثابت في السنن ، سنن أبي داود وغيره من حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا                 

ـ             أن النبي عنه   ر علـيهم    صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية ليجاهدوا في سبيل اهللا و أم
 ، فذهبوا و قاتلوا الكفار ، ثم لما أرخى الليل سدوله وضـعت الحـرب أوزارهـا                  اًأمير

د نفـسه   جوصلوا العشاء ثم ناموا ، و في الصباح استيقظ لصالة الفجر ، و إذ بأحدهم ي               
كان قد أصيب بجراحات كثيرة في جسمه فـسأل         قد احتلم ، فوجب عليه الغسل ، و لكنه          

قالوا ال ، البد لك مـن       . ون له رخصة في أن ال يغتسل و أن يتيمم           دمن حوله لعلهم يج   
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بره إلى رسول اهللا صلى     خفلما بلغ   . الغسل ، فاغتسل الرجل و كان عاقبة ذلك أنه مات           
دم جواز التيمم و هـو  اهللا عليه وسلم ، غضب غضباً شديداً ، و دعا على الذين أفتوه بع        

قـال  (  . جريح فقال قتلوه قاتلهم اهللا ، أال سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي الـسؤال              
             الـصنعاني  ) ( رواه أبو داود و غيـره و مخـرج فـي صـحيح أبـي داود                 : األلباني  

الشاهد من الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حـض الـذين              ) ١/٥١ هـ ،    ١٤٠٥: 
ما أ. جواب نابعاً من أهل العلم     أفتوه بغير علم على أنه كان يجب عليهم أن يسألوا ليكون ال           

 .هم لما كانوا ليسوا من أهل العلم ، فأفتوا ذلك الجريح بجهل كان فتـواهم سـبباً لقتلـه                    
  ، وبين الشيخ أن االستعجال فـي الفتيـا مـن              )١/٨ سلسلة الهدى والنور ،    : األلباني(

أن الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن اهللا و رسوله ولكنه قرأ قوالً أو سـمع     و  . ننا  مصائب زما 
                       رأيــاً فأعجبــه فلــيس لــه أن يقــول هــذا رأيــي و إنمــا يقــول هــذا رأي فــالن  

    )١/٣٠٦ سلسلة الهدى والنور ، : األلباني(  .وقد استفدت منه  
حيث ينتج عنه عدم احترام العلمـاء       ) التعالم  ( ير علم   و من هنا يتبين لنا سلبيات القول بغ       

و الخوض في المسائل التي تهم األمة و إطالق العنان لفتاوى تخـالف الـشرع و تـضر                 
  .باألمة دون مؤهل للمتكلم مما يستدعي الفتنة 

   
ومما تقدم يمكن إجمال الفوائد التربوية من آراء الشيخ األلباني حـول مـشكلة              

  :  كما يلي ) العلم بغير حق دعوى( لم التعا
  

 . توجيه المتعلمين نحو احترام العلماء و عدم التقدم بالفتوى بين أيديهم  -

 .بيان اآلثار السلبية الناتجة عن الفتوى بغير علم و التي قد تقتل كما في الحديث  -

 .االستمرار في طلب العلم و عدم االكتفاء بالقليل منه  -

 .ئل التي ال علم لنا بها التواضع وعدم الخوض في المسا -

 .االتصال بشكل دائم بالعلماء و عدم االنقطاع عنهم  واالستفادة من علمهم بسؤالهم  -
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  ) : الرهبنة (  التربية الغلو في: عاشراً 
تمثل الرهبنة عزلة عن البيئة االجتماعية و الثقافية والمادية التي يعيشها اإلنسان ، و هـي               

في التربية بل تغالي في ذلك فتصل في كثير من األحيان إلـى             ال تخضع لألساليب النبوية     
تعذيب النفس وقد رفض الشيخ األلباني رحمه اهللا االعتزال عن هذه البيئة و استخدام هـذه      
األساليب في التربية وبين أنها مخالفة لهدي النبي صلى اهللا عليه و سلم في تربية الـنفس                 

 بصورة عامة ينحرفون عـن الـسلوك ، فـيهم            الصوفيون  ":حيث قال الشيخ رحمه اهللا      
ينحرفون مثالً في غلوهم في الزهد ، و إعراضهم عن الدنيا ، و يصل أحياناً معهم الغلـو                  

، و العلم عند العلماء نور ، وهـم   ) العلم حجاب   ( إلى مسائل تتعلق بالعقيدة ، كما يقولون        
 البارد و الليلة البـاردة و       يقولون حجاب ، وقد كان أحدهم يغطس في نهر دجلة في اليوم           
رياح تعصف يضع هـذا  اليصعد على سطح البيت و يضع كيس في ماء و في جو بارد و          

و تـرى  . وهذا تعذيب للنفس و منهي عنه شرعاً . الكيس على رأسه ، ألجل تربية النفس      
  . أحدهم يشتهي شيئاً فال يأكله فيقول قهراً للنفس 

     بل طبعه اهللا على غرائـز و هـذه الغرائـز تتطلـب               كاًلَفاإلنسان له حقوق فهو ليس م ، 
فال رهبانية في اإلسالم ، و بعضهم يترهـب ، لمـاذا ؟             . اإلشباع ، مثل الجماع و غيره       

) ضاع العلم بـين أفخـاذ النـساء         ( يروون حديثاً في هذا الصدد و هو حديث موضوع          
وة ، علينا أن نقتدي بفعلـه       فيترهبون حتى ال يضيعوا بين أفخاذ النساء ، فالرسول هو القد          

 حتـى    ناقـصة  و نقول بقوله ، فقد تزوج ، فهل كانت هداية الرسول صلى اهللا عليه وسلم              
 يا معشر الشباب مـن  :هللا عليه وسلم كما عند مسلم يأتوا ويتموها ،  فقد قال النبي صلى ا      

ع يـستط استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج  ، و مـن لـم       
رواه البخاري و مسلم و النسائي وأبو داود و ابن ماجـه             ( . فعليه بالصوم فإنه له وجاء    

 فالـصوفية إذا   )٢/١٧٧هـ ١٤٠٧: الدرامي ) ( وأحمد و الدارمي و ابن حبان وغيرهم    
صاموا خالفوا السنة ، فصاموا صوم الوصال ، وقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عـن                 

فالصوفي يصوم الليل و النهار حتى يربي نفـسه و          . النهار بالليل   الوصال و هو أن يتبع      
لكن الرسول سيد المرسلين صلى اهللا عليه وسلم ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا ، فاشـتطوا    

سلسلة  : األلباني( . في السلوك باسم تربية النفوس و سلكوا سبيل غير المسلمين كالرهبنة            
ــور ، ــدى والن ــرا إ )١/٧١ اله ــادن كثي ــن زه ــصوفية   م ــصارى ال ــشبه الن                       ي

ــلوك      ــشبه س ــا ي ــة م ــشرك والرهباني ــن ال ــه م ــده وعبادت ــي زه ــسلك ف                         وي
   )٩٤ / ٧هـ ، ١٣٩١: ابن تيمية  . ( النصارى
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        وذهب علماء التربيـة أيـضاً إلـى مـا جـاء بـه الـشيخ األلبـاني حيـث وصـف                                   
 التربية الصوفية بالجمود في ميادين العلوم الشرعية و بين أنه قـد أصـاب فهـم     الكيالني

التربية عند الصوفية الجمود ، فلم يعد هذا المفهوم بحثاً في النفس وتحليلها بغية التعـرف                
على طرائق عملها و أساليب تزكيتها ، و إنما صار بحثاً عن الكرامات وتطبيقاً لمجموعة               

وس و الممارسات ، فمنهم من اشتغل بالدخول في النيـران المـشتعلة ، و أكـل                 من الطق 
السل في المناكب و عمل األسـاور       الحيات و لبس أطواق الحديد في األعناق ، و تقلد الس          

   ) ٢٢٥  هـ ،١٤٠٧: الني الكي. ( لف الشعور و
 إلى الوسطية من    و يتضح مما سبق أن الشيخ األلباني يرفض األساليب التربوية التي تفتقر           

حيث التعامل مع اإلنسان ، كون اإلنسان بشراً و ليس ملكاً ، لذا وصف األساليب التربوية                
الصوفية بالمغاالة و بين أن هدي النبي خالف ذلك و أن التربية اإلسالمية يجب أن تـضع        

  . في عين االعتبار تلبية حاجات اإلنسان في ضوء الشريعة 
  

                    راء الــشيخ األلبــاني حــول مــشكلة الغلــووممــا تقــدم يمكــن إجمــال آ
  : كما يلي ) الرهبنة ( في التربية 

  
العمل على بناء نظرية تربوية إسالمية تنبثق من النظرة الوسطية فـي التعامـل مـع                -

 .واقعية ببوية التي ال تتعامل مع اإلنسان الطبيعة اإلنسانية ، وعدم تبني األساليب التر

 عن الغلو و التحذير منه في كافة مناحي التربية و أن عاقبـة الغلـو عاقبـة                  االبتعاد -
  .وخيمة

 . العمل على تقويم نواحي الضعف عند المتعلم بأساليب تتوافق وإنسانيته  -

ار نتيجـة لتلـك   ضرورة إقحام المتعلم في البيئة وعدم العزلة عنها لما يلحقه من أضر  -
 و سلم بين أن المؤمن الـذي يخـالط النـاس            ن النبي صلى اهللا عليه    العزلة ، حيث إ   

  .ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي ال يخالط الناس و ال يصبر على أذاهم 
  . أن التغيير ال يكون بالعزلة و الغلو ولكن يكون بالمخالطة و الوسطية في التعامل  -
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  دسالفصل السا
   و المقترحاتالنتائج و التوصیات

  النتائج -
  یات التوص-
   المقترحات -
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  النتائج و التوصيات
  

  النتائج : أوالً 
عنيت هذه الدراسة بآراء الشيخ األلباني رحمه اهللا في العديد مـن المـشكالت التربويـة                

  : المعاصرة ،  خلصت إلى جملة من النتائج التي جاءت على النحو التالي 
  
لوم الشرعية ، كما اتصف بإدراك      تميز الشيخ األلباني بالعلم الراسخ في العديد من الع         -١

الواقع الذي يعيشه بطريقة مكنته من الجمع بين األصالة و المعاصـرة فـي رؤيتـه                
تركه الشيخ من تراث علمـي مكتـوب        و يظهر ذلك جلياً من خالل ما        .  واجتهاداته

مسموع يشهد له بذلك ، إضافة إلى أقوال العلماء و الـدعاة فيـه و شـهاداتهم لـه                   و
  . علوم الشريعة بالضلوع في

تربويـة المعاصـرة بأصـالة      اتصف منهج الشيخ األلباني في النظر إلى المشكالت ال         -٢
 ، و المرونة في الوسائل و األساليب التربوية ، حيث أن الـشيخ رحمـه اهللا                 المنطلق

ة المعاصرة إلى القرآن و الـسنة       تعالى ارتكز في رؤيته للمشكالت و القضايا التربوي       
لصالح ، و دعا إلى التجديد و التطوير المستمر في ضوء هذه المصادر             فهم السلف ا  و

 .األساسية الثالثة  

 من وجهة نظر الـشيخ  –يقوم إصالح الفرد و المجتمع و النهوض بأوضاع المسلمين      -٣
بالتـصفية تنقيـة   و يعنـي الـشيخ   . التصفية و التربية  : ا على كلمتين هم –األلباني  

و التفسير من األحاديث الضعيفة و الموضوعة و اإلسرائيليات                     مصادر العقيدة و الفقه     
. المنكرة ؛ أما التربية فهي تربية المسلمين على تلك المصادر بعد تنقيتها و تمحيصها               

و بذلك يتحقق في المجتمع المسلم نقاء المصادر و سالمتها ، و قوامة المنهج التربوي               
 . و اعتداله 

أللباني بالعملية التربوية و بين عناصرها األساسية المتمثلة فـي المعلـم            عني الشيخ ا   -٤
و أوضح صفات و خصائص المعلم النـاجع ، و آداب المعلـم             . والمتعلم و المنهاج    

والمتعلم ، و بين ضرورة تنقية المنهج من المعلومات المغلوطة و األحاديث الـضعيفة     
ائل التعليمية و دورها فـي تـسهيل        ، و أشار بوضوح إلى أهمية الوس      و الموضوعة   

 .الموقف التعليمي 
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في البدء بإصالح المعتقدات ،     أولويات اإلصالح التربوي المتمثلة     حدد الشيخ األلباني     -٥
و تصحيح األصول قبل الفروع ، و أسبقية اإلعداد اإليماني على اإلعـداد المـادي ،                

 .والعناية بإصالح الباطن و الظاهر 

ى تربية المرأة بطريقة فاعلة بعيدة عن التشدد الذي ال يمكن أن يخـرج              دعا الشيخ إل   -٦
و دعـا الـشيخ   . جيالً من النساء قادراً على أداء واجباته و أدواره الملقاة على عاتقه       

إلى اإلقتداء بمنهج تربية الصحابيات الذي اتسم باإليجابية فأدى ذلك إلى إخراج جيـل              
علية و األمانة و المشاركة فـي بنـاء المجتمـع ، دون          من النساء اللواتي يتسمن بالفا    

 .الوقوع في محاذير الخلوة أو االختالط غير المبرر 

حذر الشيخ األلباني من التقليد و اعتبره من المشكالت التربوية الكبيرة التـي تـورث          -٧
د المبني على القرآن و الـسنة ،  المسلمين التعصب و ضيق األفق ، و دعا إلى االجتها 

 . قرر أن التقليد ليس علماً و المقلد ليس بعالم و

مين اليوم لدور المسجد التربوي ، و عزا ذلك إلى تقليد           بين الشيخ األلباني إهمال المسل     -٨
 .المسلمين للغرب في نظرتهم لدور عبادتهم التي تجعل منها مكاناً للصالة فقط 

الطوائف انتقاداً الذعاً ، و دعا      قد الشيخ األلباني التعصب لألشخاص و األحزاب و         تان -٩
و بـالنص ال      بالحزب ، و بـالفكرة ال بالـشخص ،         بوضوح إلى التمسك بالعقيدة ال    

 .بالرأي 

 رفض الشيخ األلباني تقسم الدين إلى لباب و قشور ، و ذلك منعاً لترك تكاليف دينية                 -١٠
 الدخول في الدين    كثيرة بحجة أنها من القشور ، و بين أن التربية الصحيحة تقوم على            

 .كافة دون تصنيفه إلى لباب و قشور 

أكد الشيخ األلباني على الربط بين العلم والعمل ، وبين أن العلم سبب و العمل هـو                  -١١
 .الغاية ، و ال قيمة للسبب إن لم يوصل إلى الغاية 

 كراهية  حذر الشيخ األلباني من الغلو في التربية الذي يؤدي إلى العزلة و التشاؤم و              -١٢
المجتمع ، و دعا إلى ترسيخ التربية الوسطية التي تقوم على مخالطة الناس و الصبر               

  . على أذاهم و الدفع بالتي هي أحسن 
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  التوصيات : ثانياً 
   -: في ضوء نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يلي 

الح لما تميزوا به مـن تربيـة        االستفادة من الفكر التربوي اإلسالمي عند السلف الص        -١
 . النبي صلى اهللا عليه و سلم لهم ، و صدق انتمائهم و تفانيهم في سبيل اهللا 

بناء الفكر اإلسالمي المستقل الذي يعتمد على أساس اإلسالم الحنيـف المتمثـل فـي                -٢
  . الكتاب والسنة بفهم سلف األمة 

هم العوامل التـي أدت إلـى       دراسة حياة السلف دراسة تربوية دقيقة و الوصول إلى أ          -٣
وصولهم الدرجات العلى و االستفادة من تطبيق هذه العوامل علـى أبنـاء المـسلمين               

 . للعمل على رقيهم و رفعتهم 

عقد مؤتمرات بصورة دورية تحارب الغزو الفكري و االستعماري و تختـار أنجـع               -٤
 . األساليب للتصدي له 

 جمع كلمة المـسلمين علـى الكتـاب      نبذ التعصب لألحزاب و المذاهب و الطوائف و        -٥
 . والسنة بفهم سلف األمة 

 بيان سلبيات التقليد للعمل على التخلص منها و التمسك بالكتاب والسنة و على نهـج                -٦
 .السلف الصالح 

   . العلماءجهابذة ل كبيرة اً فتح باب االجتهاد و ترك التقليد الذي قيد جهود-١٠
ة للمتعلم حيث أن كل     ة الواحدة ، لتوسيع دائرة المعرف      العمل على تعدد المعلمين للماد     -١١

ـ  معلم قـد يحـوز                             ال يكـون موجـوداً عنـد غيـره ، فـالعلم لـيس محـصوراً            اً علم
  .في واحد أو اثنين 

 العمل على بناء مناهج تعزز االنتماء لإلسالم و تبين مخاطر التقليد و أشكاله وسـبل      -١٢
  . التصدي لها 

 ما لم تعارض    لتطور الصناعي والتكنولوجي للغرب    االستفادة من العلوم التطبيقية وا     -١٣
فق الـشرع ويحـارب التـأثر بـالغرب        وإعادة دراسة المناهج الموجودة بما يوا     . الشرع  

  .الشرق و
 تربية المسلمين على العادات اإلسالمية و نبذ العادات الكافرة التي تسربت إلينا مـن               -١٤

  . الكفار  
 إعمال الفكر والنظر في كل ما يلقى علينا ، ونراه أمامنا ، وعرضه علـى الكتـاب                  -١٥

والسنة ، فإن وافق فبها ونعمت ، و إال فينبغي علينا اجتنابه و البعد عنه و التبري منـه ،                    
  .وعلينا مخالفة أهل الباطل في أعمالهم 
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 المسلم ، و العمل علـى أن         العمل على إيجاد الفرد المسلم والبيت المسلم و المجتمع         -١٦
من . تسود الفكرة اإلسالمية ، حيث توثر في كل هذه األوضاع و تصبغها بصبغة اإلسالم               

 من الدراسات االسالمية التي تحـاول أن تجمـع          خالل االستفادة من هذه الدراسة وغيرها     
  . األصالة والمعاصرة بين
لى المساهمة في محو األمية ،       العمل على استخدام المسجد كمؤسسة تعليمية تعمل ع        -١٧

 . و التصدي للغزو اإلعالمي الكافر ، و توثيق الصلة بين العلماء والعامة 

 العمل على نشر اإلسالم الصحيح و توعية المسلمين من خالل المنـاهج و وسـائل                -١٨
 . اإلعالم و غيرها من الطرق و تربية المسلمين على اإلسالم الصحيح 

 للنساء لمنع االختالط مع مراعاة تقديم مناهج توافق خصوصية           بناء مدارس شرعية   -١٩
  .المرأة 

 تربية بنات المسلمين على العفة و البعد عن الوسائل التي تعمل على انتشار الفاحشة               -٢٠
 .و الرذيلة 

 االهتمام باللغات األجنبية و تبني ما ينفع التالميذ من المدارس األجنبية و المـدارس               -٢١
 ال يلجأ أولياء األمور لترك المدارس الحكومية ووضع أبنائهم فـي تلـك              الخاصة ، حتى  
  . يسيطر عليها النصارى و العلمانيونالمدارس التي 

 العمل على بناء نظرية تربوية إسالمية تنبثق من النظرة الوسطية في التعامـل مـع               -٢٢
 .اإلنسان ، و التي تعمل على تلبية رغباته في حدود الشرع 
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  المقترحات  :ثالثاً 
  

  :و في ضوء دراسة الباحث يمكن الخروج بعدة مقترحات منها 
 الباحث بدراسة تراث الشيخ األلباني من الناحية التربوية و الفقهية والحديثيـة  قترح ي -

  .لالستفادة منه في جوانب أخرى تفيد المسلمين من كافة النواحي 
  . ضوء التربية اإلسالمية  االهتمام بدراسة المشكالت التربوية المعاصرة في-
 دراسة المشكالت التربويـة المعاصـرة مـن وجهـة نظـر علمـاء معاصـرين                            -

 .آخرين والخروج بأهم النتائج لمعالجة تلك المشكالت 

 االهتمام بدراسة تراث العلماء المسلمين دراسة دقيقة و اإلفادة من هـذه الدراسـة               -
  . بتطبيق نتائجها على أرض الواقع
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  مراجع الدراسة
  

  

  الكتب و المصادر : أوًال 
  
، محاضرة ُألقيت في    منزلة السنة في اإلسالم     ): هـ١٣٩٢(األلباني ، محمد ناصر الدين       )١

  .هـ ١٣٩٢الدوحة ، قطر ، رمضان 
 . ، العلمية للنشر والتوزيع ، بنهاالحاوي من فتاوي األلباني): م٢٠٠١(إبراهيم ، محمد )٢

 ، مكتبـة الرشـد ،       مصنف ابن أبي شيبة   ): هـ١٤٠٩(في ، أبو بكر     ي شيبة الكو  ابن أب  )٣
  .١الرياض ، ط

 .١ ، دار صادر ، بيروت ط المنتظم):هـ١٣٥٨(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي  )٤

مدارج السالكين بين منازل اياك تعبد وإيـاك        ): هـ١٣٩٣(ابن القيم ، محمد بن أبي بكر         )٥
  .٢ ، ط، دار الكتاب العربي ، بيروتنستعين 

، دار الجيل ،    إعالم الموقعين عن رب العالمين      ): م١٩٧٣(ابن القيم ، محمد بن أبي بكر         )٦
 .بيروت ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 

 ، مكتبة نزار البـاز ،       بدائع الفوائد ): هـ١٤١٦(ابن القيم ، محمد بن أبي بكر الزرعي          )٧
  .١مكة المكرمة ، ط

 ،  إعالم الموقعين عـن رب العـالمين      ): م١٩٧٣ (ابن القيم ، محمد بن أبي بكر الزرعي        )٨
 .دار الجيل ، بيروت 

الصواعق المرسلة علـى الجهيميـة      ): هـ١٤١٨(ابن القيم ، محمدبن أبي بكر الزرعي         )٩
  .٣والمعطلة ، دار العاصمة ، الرياض ، ط

 ، دار   إعالم الموقعين عـن رب العـالمين      ): م١٩٧٣(ابن القيم الزرعي أبو عبد اهللا        )١٠
 . ، بيروت ٢ طالجيل ،

 ، دار المعرفـة ،      الفتـاوي الكبـرى   ): هـ١٣٨٦( ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم         )١١
  .١بيروت ط

 ، دار الكنوز األدبيـة ،       ضدرء التعار ): هـ١٣٩١(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم         )١٢
 .الرياض 

  .سير أعالم النبالء.): ت.ب(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  )١٣

  .مجموع الفتاوي .): ت.ب(مد بن عبد الحليم ابن تيمية ، أح )١٤
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 ، مؤسـسة  صـحيح ابـن حبـان     ): هـ١٤١٤(بن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد         ا )١٥
  .٢الرسالة ، بيروت ، ط

 ، دار الحـديث ،    اإلحكام في أصول األحكـام    ): هـ١٤٠٤(بن حزم ، علي بن أحمد       ا )١٦
  .١القاهرة ، ط

 . ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة بن حنبلمسند اإلمام أحمد .): ت.د(ابن حنبل ، أحمد  )١٧

 . ، دار الكتاب  اللبناني ، بيروت المقدمة): م١٩٦٠: (ابن خلدون  )١٨

 .١ ، دار الفكر ، بيروت طالمغني): هـ١٤٠٥(ابن قدامة ، عبد اهللا بن أحمد  )١٩

 ، دار إحياء التراث ، تحقيق محمد فؤاد عبـد           سنن ابن ماجة  ): هـ١٣٩٥(ابن ماجة    )٢٠
 .النعماني 

 ، رئاسـة البحـوث      مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة   .): ت.د(ز ، عبد العزيز     ابن يا  )٢١
 .العلمية واإلفتاء ، السعودية 

 . ، مكتبة آفاق ، غزةمقدمة في التربية اإلسالمية): هـ١٤٢٣(أبو دف ، محمود  )٢٢

معالم الفكر التربوي عند سيد قطب من خالل تفـسيره          ): م٢٠٠٢( أبو دف ، محمود    )٢٣
  .لجامعة اإلسالمية ، غزة، افي ظالل القرآن 

 . ، نشر موقع صيد الفوائد سلوكيات يجب الحذر منها): هـ١٤١٦(أبو زيد ، بكر  )٢٤

            ، القـاهرة ، عـالم  تاريخ التربيـة والتعلـيم      ): م١٩٨٠(أحمد وعلي سعيد إسماعيل      )٢٥
  .١الكتب ، ط

لنفـائس ،   ، دار االعقيدة في ضوء الكتـاب والـسنة  .): ت.د(األشقر ، عمر سليمان      )٢٦
 .مكتبة الفالح 

 .، غزة ، مطبعة المقداد البحث التربوي عناصره مناهجه أدواته ): م١٩٩٧(األغا )٢٧

قيام رمـضان وفـضله وكيفيـة أدائـه         ): هـ١٣٩٦(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٢٨
، المكتبة اإلسالمية ، عمـان ،       ومشروعية الجماعة فيه ، ومعه بحث قيم عن االعتكاف          

  .٢ط، األردن 

 ، المكتـب اإلسـالمي ،       مشكاة المصابيح ): هـ١٤٠٥(أللباني ، محمد ناصر الدين      ا )٢٩
  .٣بيروت ، ط

 ، دار   سؤال وجواب حـول فقـه الواقـع       ): هـ١٤١٢(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣٠
  .١الجاللين ، السعودية ، الرياض ، ط

ر والتوزيع   ، دار الجاللين للنش    فقه الواقع ): هـ١٤١٢(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣١
  .١، الرياض ، ط



 ١٧١

 ، المكتبة اإلسالمية    جلباب المرأة المسلمة  ): هـ١٤١٣(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣٢
  .١، عمان ، األردن ، ط

 جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والـسنة ): هـ١٤١٣(األلباني ، محمد ناصر الدين    )٣٣
  .١، المكتبة اإلسالمية ، عمان ، األردن ط

ضفة صالة النبي من التكبير إلى التـسليم     ): هـ١٤١٧(حمد ناصر الدين    األلباني ، م   )٣٤
  .٢مكتبة المعارف ، الرياض ط، 

 التصفية و التربية وحاجة المسلمين إليها      ):هـ١٤٢١(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣٥
  .١، المكتبة اإلسالمية ، عمان ، األردن ، ط 

لمفحم على من خالف العلماء وتشدد      الرد ا ): هـ١٤٢١(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣٦
 ،  وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها ولم يقنع بقولهم أنه سـنة ومـستحبة              

  .٢المكتبة اإلسالمية ، عمان ، األردن ، ط

 ، مكتبـة    التوحيد أوالً يا دعـاة اإلسـالم      ): هـ١٤٢٢(األلباني ، محمد ناصر الدين       )٣٧
  .٢المعارف ، الرياض ، ط

 ، المكتبـة اإلسـالمية ،       الحديث حجة بنفـسه   ): ت.د( محمد ناصر الدين     األلباني ،  )٣٨
 .عمان

 ، مكتبة المعارف ، الريـاض  السلسلة الصحيحة): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين    )٣٩
 .، الطبعة الخامسة 

 ، الطبعـة   حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم     ): هـ١٣٩٩(األلباني ، محمد ناصر الدين     )٤٠
  .لمكتب اإلسالمية الخامسة ، بيروت ، ا

إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار         ): هـ١٤٠٥(األلباني ، محمد ناصر الدين     )٤١
   .مية ، بيروت ، المكتب اإلسالثاني ، الطبعة الالسبيل

غاية المرام في تخريج أحاديث الحـالل و        ): هـ١٤٠٥(األلباني ، محمد ناصر الدين     )٤٢
   .سالميثالثة ، بيروت ، المكتب اإل ، الطبعة الالحرام

 ،  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة     ): هـ١٤١٣(األلباني ، محمد ناصر الدين     )٤٣
 .الطبعة األولى ، المكتبة اإلسالمية ، عمان ، األردن

   .معارف الةمكتبالرياض ،  ، السلسلة الضعيفة): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين )٤٤
  .دار الفكر ، بيروت ، ي داودصحيح سنن أب): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين )٤٥

 ،  صحيح و ضعيف الجامع الـصغير و زيادتـه        ): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين     )٤٦
  .المكتب اإلسالمي ، عمان ، األردن 



 ١٧٢

 ، المكتـب     أنواعـه وأحكامـه    -التوسـل   .): ت.د: (األلباني ، محمد ناصر الـدين      )٤٧
   .٣اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ،ط

 ،  صحيح مـسلم  .): ت.د( أبو الحسين القشيري النيسابوري      :اإلمام مسلم بن الحجاج      )٤٨
 .دار إحياء التراث ، لبنان ، بيروت ، المحقق محمد فؤاد عبد الباقي 

 ، دار ابـن كثيـر ، دار    صحيح البخاري ): هـ١٤٠٧(البخاري ، محمد بن إسماعيل       )٤٩
  .٣اليمامة ، بيروت ، ط

 ، الطبعـة الثالثـة ،       المصابيحمشكاة  ):  هـ   ١٤٠٥( التبريزي ، محمد بن عبد اهللا        )٥٠
  .المكتب اإلسالمي ، بيروت 

 ، سنن الترمـذي ، دار إحيـاء         الجامع الصحيح .): ت.د(الترمذي ، محمد بن عيسى       )٥١
 .التراث العربي ، بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 

 ، دار الكتب العالميـة ،       المستدرك على الصحيحين  ): هـ١٤١١(الحاكم النيسابوري    )٥٢
 . ، تحقيق مصطفى عبد القادر طه ١ت ، طبيرو

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث مـن         ): هـ١٤٢١(الحنبلي ، ابن رجب      )٥٣
 . ، غزة ١، آفاق للطباعة والنشر ، طجوامع الكلم 

 .واء السلف  ، مكتبة أضمنهج ابن القيم في الدعوة.): ت.د(الخلف ، أحمد  )٥٤

ـ ١٤٠٧( محمد   الدارمي ، عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو        )٥٥  ، دار   سـنن الـدارمي   ): هـ
 . ، تحقيق فواز زمرلي ، خالد العلمي ١الكتاب العربي ، بيروت ، ط

 . ، دار الكتبي البحر المحيط): ت.د (الزركشي ، بدر الدين  )٥٦

  .السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي.): ت. د(السباعي ، مصطفى  )٥٧

أصول التربية العامـة  ) : هـ١٤١٦ ( بارقاش صالح سالم ،    ، السبحي عبد اهللا محمود    )٥٨
   .٢، حائل ، دار األندلس للنشر والتوزيع ، طواإلسالمية 

 ، دار ابـن     أسس منهج السلف في الدعوة إلـى اهللا       ): هـ١٤٢٣(السحيمي ، فواز     )٥٩
  .١عفان ، القاهرة ، ط

 ، مكتب المطبوعات صـلب ،        النسائي شرح السيوطي لسنن  ): هـ١٤٠٦(السيوطي   )٦٠
  .٢ط

 . ، دار المعرفة ، بيروت الموافقات :)ت .د(  ، إبراهيم بن موسى اللخميي بالشاط )٦١

 ، نشر موقـع الـدرر   ثبت مؤلفات األلباني ) : ت  . د( الشمراني ، عبد اهللا بن محمد        )٦٢
 .السنية ، شبكة االنترنت 

رفع األستار إلبطال أدلـة القـائلين       ):  هـ   ١٤٠٥( الصنعاني ، محمد بن اسماعيل       )٦٣
  .الطبعة األولى ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، بفناء النار 



 ١٧٣

ـ ١٤١٥(العظيم آبادي ، محمد شمس الحق        )٦٤  ، دار الكتب العلمي ،      عون المعبود ):  ه
  .٢بيروت ط

ـ ١٣٩٢(ي ، محمد الهادي ، أحمد ، سعد مرسي   فيفالع )٦٥ قـرارات فـي التربيـة    ): هـ
 .، عالم الكتب القاهرة المعاصرة 

ـ ١٤١٨(العلواني ، طه   )٦٦  ، المعهـد العـالمي للفكـر         الفكرية المعاصـرة   األزمة):  ه
 .اإلسالمي ، هيرندن ، فيرجينيا ، الواليات المتحدة األمريكية 

 ، دار المـسيرة للنـشر       الفكر التربوي اإلسالمي  ): هـ١٤٢١(العمارة ، محمد حسن      )٦٧
  .١والتوزيع ، عمان ،ط 

  .٧ ، دار القلم ، دمشق ، طفقه السيرة) :  هـ١٤١٨(الغزالي ، محمد  )٦٨

 ، اختصره وحققه وعلق عليـه وأخـرج         مختصر العلو ): هـ١٤١٢(الغفاري ، العلي   )٦٩
 .أحاديثه محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة الثانية 

 ،  التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصـرة     ): هـ١٤٢٤(القاضي ، سعيد إسماعيل      )٧٠
  .١عالم الكتب ، القاهرة ، ط

 .٧ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طول والعلمالرس): هـ١٤١٧(القرضاوي ، يوسف  )٧١

مـصابيح  كوكبة من أئمـة الهـدى و      ) : هـ  ١٤٢٠( القريوتي ، عاصم بن عبد اهللا        )٧٢
 . ، الطبعة األولى ، حقوق النشر للمؤلفالدجى

 ، دار   أبجد العلوم في بيان أحوال العلـوم       ): هـ١٣٩٨(القنوجي ، صديق بن حسن       )٧٣
 .الكتب العلمية ، بيروت 

 ، دار ابن كثير     تطور مفهوم النظرية التربوية   ): هـ١٤٠٥( ، ماجد عرسان     الكيالني )٧٤
   .٢٦٥، دمشق ، ص

، دار  أحداث مثيرة في حيـاة الـشيخ األلبـاني          ): هـ١٤٢٠(المنجد ، محمد صالح    )٧٥
 .اإليمان ، اإلسكندرية

   ، جامعـة األزهـر ، غـزة ،       أصول التربية اإلسالمية   ):هـ١٤١٥(النباهين ، علي     )٧٦
 .١٢-٨ص

 ، المعهد   دور حرية الرأي في الوحدة بين المسلمين      ): هـ١٤١٢(جار ، عبد المجيد   الن )٧٧
 .العالمي للفكر اإلسالمي ، هيرندن ، أمريكا

 ،  التربية اإلسالمية والمـشكالت المعاصـرة     ): هـ١٤٠٩(وي ، عبد الرحمن     النحال )٧٨
 .المكتب اإلسالمي ، بيروت 

 ،  )النظرية والمـنهج  (اإلسالم  التربية في   ): هـ١٤٢٠(النحوي ، عدنان علي رضا       )٧٩
  .١دار النحوي للنشر والتوزيع ، السعودية ، ط



 ١٧٤

 ،  نحو فلسفة عربيـة للتربيـة     ): هـ١٣٩٩(النوري عبد الغني ، عبود عبد المغني         )٨٠
  .٢القاهرة ، دار الفكر العربي ط

 مجمع الزوائد و منبع الفوائد    ):  هـ   ١٤١٢( الهيثمي ، نور الدين علي بن أبي بكر          )٨١
 . الفكر بيروت ، دار

 ، فيفي الخـاطي ، مطبعـة مجلـة التـأليف           العلم والدين ): هـ١٣٥٢(أمين ، أحمد     )٨٢
   .٤والترجمة والنشر ، ج

 ، مكتبـة    منهج السنة النبوية في تربيـة اإلنـسان       ): هـ١٤١٣(بدير ، بدير محمد      )٨٣
  .٣الدعوة اإلسالمية بالمنصورة ، مصر ، ط

 ، المعهـد العـالمي      والدعوة والحركة مراجعات في الفكر    ): هـ١٤١١(حسنة ، عمر   )٨٤
 .للفكر اإلسالمي ، هيرندن ، أمريكا

التدريس المعاصر ، تطوراته وأصوله وعناصـره       ): هـ١٤٠٨(حمدان ، محمد زياد      )٨٥
 . ، عمان ، دار التربية الحديثة وطرقه

 ، دار الـسالم للطباعـة ،        المستخلص في تزكية األنفس   ): هـ١٤٢٣(وى ، سعيد    ح )٨٦
  .٩القاهرة ط

 ، القـاهرة ، دار  المنهج منظومة لمحتوى التعليم ): هـ١٤٠٤(شدي لبيب وآخرون    ر )٨٧
 .الثقافة للطباعة والنشر 

 ، تطور الفكـر التربـوي اإلسـالمي   ): هـ١٤٢٠(رفاعي ، فيصل الراوي وآخرون       )٨٨
  .١مكتبة الفالح ، الكويت ،ط

 ،  ن األلباني المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدي     .): ت. د(سليم ، عمرو عبد المنعم       )٨٩
 .دار السلف الصالح ، جدة 

 ، دار السلف الـصالح ،       المنهج السلفي عند األلباني   ): ت.د(سليم ، عمرو عبد المنعم     )٩٠
 .جدة 

 . ، القاهرة ، دار الشباب علم النفس التربوي): هـ١٣٩٩(صالح ، عبد العزيز )٩١

، دار الفكر    ، القاهرة    األصول اإلسالمية للتربية  ) : هـ١٤١٢(علي ، سعيد إسماعيل      )٩٢
  .٣العربي ، ط

 ، دار الفكر ، القـاهرة    األصول اإلسالمية للتربية  ): هـ١٤١٢(علي ، سعيد إسماعيل      )٩٣
  .٣ع ، ط.م.، ج

 ، دار الفكـر     اتجاهات الفكر التربوي اإلسـالمي    ) : هـ١٤١٣(علي ، سيد إسماعيل      )٩٤
 .العربي ، القاهرة 



 ١٧٥

 ، الدار الـسلفية     ة والجماعة التربية على منهج أهل السن    ): هـ ١٤١٩(فريد ، أحمد     )٩٥
 .للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية 

 ، القدس ، الوسائل في عملية التعلم والتعلـيم ): هـ١٤٠٢(قسطندي ، نقوال أبو حمد   )٩٦
  .٤طبعة المعارف ، ط

 . ، دار الشروق ، القاهرة معالم في الطريق.) : ت.د(قطب ، سيد  )٩٧

 . .ع.م.روق ، جمعالم في الطريق ، دار الش.): ت.د(قطب ، سيد  )٩٨

 . ، مكتبة القرآن ، القاهرةتربية البنات في اإلسالم): هـ١٤٠٠(قطب ، محمد علي  )٩٩

 ، مطبعة االعتمـاد ،      أصول التربية وفن التدريس   ): هـ١٣٤٩(قنديل ، أمين مرسي      )١٠٠
 .ع .م.القاهرة ، ج

                   ، عـالم   تاريخ التربيـة فـي الـشرق والغـرب        ): هـ١٤٠٠(مرسي ، محمد منير      )١٠١
 .الكتب ، القاهرة 

 .٨ ، دار عمار ، عمان ، طمقدمة في التربية): هـ١٤١٧(ناصر ، إبراهيم  )١٠٢

  . ، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة  المعجم الفلسفي): هـ١٣٩٩(وهبة ، مروان )١٠٣
  
  

 العلمیة و الدوریات المجالت : ثانیًا 
ن العمـل    فـي ميـدا    خطر مشاركة المرأة للرجل   " .): ت.د(ابن ياسر ، عبد العزيز       )١٠٤
  .موقع صيد الفوائد على شبكة اإلنترنت، ") فتاوي ومقاالت متنوعة(
، " االختالط بـين الواقـع والتـشريع        " ): هـ١٤٢٥(األزرق ، إبراهيم بن عبد اهللا        )١٠٥

ناصر العمر ،   . د.دراسة فقهية ، علمية تطبيقية في حكم االختالط وآثاره ، تقريظ الشيخ أ            
  .السعودية 

مجلـة  ،  "  الفكر التربوي عند ابن القيم الجوزية         " ):هـ١٤١٣(بد البديع الخولي ، ع   )١٠٦
  . ، القاهرة٥٠ ، العدد ٨ ، المجلد دراسات تربوية

الفكر التربوي عند أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير         " ): هـ١٤١٨(المزين ، سليمان   )١٠٧
  . ، الجامعة اإلسالمية ، غزةرسالة ماجستير، " طاش كبرى زاده ـب
 ٧٠العـدد  ،  مجلة األسرة، "  آفة التعليم االختالط ): " هـ١٤٢٠( ، عبد اهللا    جار اهللا  )١٠٨

  .، السعودية 
لواجـب الـوظيفي إلـى الواجـب          المعلم من ا    " ):هـ١٤٢٦(حسن ، عثمان علي      )١٠٩

   .موقع صيد الفوائد على شبكة اإلنترنت ، "الرسالي 



 ١٧٦

مجلة الدراسـات  بي ، الفكر التربوي عند الحارث المحاس   " ): هـ١٤١٨(خالد ، حسين   )١١٠
 . ، المجلد الثاني ، العدد الثالث والثالثون ، باكستاناإلسالمية

    ، قطر   مجلة التربية  ،    "الفكر التربوي عند الكشميري   " ): هـ١٤١١(غراب ، يوسف   )١١١
  .٩٩عدد 

 ،  مجلة المعلم الطالب  ،  "  الفكر التربوي اإلسالمي      " ):هـ١٤١٠(مصطفى ، شريف   )١١٢
  .بية والتعليم ، األونروا ، عمانبيروت ، دائرة التر

رسـالة ماجـستير     ،    "الفكر التربوي عنـد الـشوكاني     " ): هـ١٤٠٩(مقبل ، صالح   )١١٣
  . ، بيروت ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، دار الجيل منشورة

  
  المجالس العلمیة المفھرسة و المسجلة على أشرطة 

  
  ١/٢النور سلسلة الهدى و.): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١١٤
  ١/٥سلسلة أخالق المسلم .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١١٥
   ١/٨سلسلة أخالق المسلم .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١١٦
 ١/٨سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١١٧

 ١/١٠سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١١٨

  ١/١٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د( محمد ناصر الدين األلباني ، )١١٩
  ١/٣٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٠
 ١/٧٠سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢١

  ١/٧١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٢
  ١/٧٣سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٣
 ١/٧٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٤

 ١/٨٢سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٥

 ١/٩٣سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٦

  ١/١٣٤والنور سلسلة الهدى .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٧
 ١/١٣٦سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٨

 ١/١٣٨سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٢٩

 ١/١٦٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٠

 ١/١٧٢سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣١

 ١/١٧٥سلسلة الهدى والنور .): ت.د(لباني ، محمد ناصر الدين األ )١٣٢



 ١٧٧

  ١/٢٠٠سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٣
 ١/٢٠١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٤

 ١/٢١٣سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٥

 ١/٢١٧سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(ر الدين األلباني ، محمد ناص )١٣٦

  ١/٢١٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٧
  ١/٢٤١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٨
 ١/٢٦٠سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٣٩

  ١/٢٧٠سلسلة الهدى والنور : .)ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٠
  ١/٢٩١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤١
 ١/٣٠٦سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٢

 ١/٣١٥سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٣

 ١/٣٢٠النور سلسلة الهدى و.): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٤

 ١/٣٢٢سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٥

 ١/٣٤٠سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٦

 ١/٣٤٢سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٧

 ١/٣٤٥سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٤٨

 ١/٣٤٥سلسلة الهدى والنور .): ت.د(باني ، محمد ناصر الدين األل )١٤٩

  ١/٣٥٢سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٠
 ١/٣٩٧سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥١

 ١/٤٢٤سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٢

 ١/٤٤٥سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(صر الدين األلباني ، محمد نا )١٥٣

  ١/٤٥٤سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٤
  ١/٤٥٥سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٥
  ١/٤٨٠سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٦
  ١/٥٣٨سلسلة الهدى والنور : .)ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٧
 ١/٥٣٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٨

 ١/٦١٨سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٥٩

  ١/٦١٩سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٠
  ١/٦٣١لنور سلسلة الهدى وا.): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦١
 ١/٦٣٦سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٢



 ١٧٨

  ١/٦٤٣سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٣
 ١/٦٥٤سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٤

 ١/٧٠٧سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٥

 ١/٧٢٤سلسلة الهدى والنور .): ت.د(لباني ، محمد ناصر الدين األ )١٦٦

  ١/٧٥١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٧
  ١/٧٥٣سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٨
  ١/٧٩١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٦٩
  ١/٧٩١سلسلة الهدى والنور .): ت.د(صر الدين األلباني ، محمد نا )١٧٠
  ١/٧٩٢سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧١
  ١/٨٠٥سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٢
  ١/٨٠٦سلسلة الهدى والنور .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٣
  ١/٨١٠ سلسلة الهدى والنور .):ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٤
 ١/٨٨٠سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٥

 ١/٩٠١سلسلة الهدى والنور  .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٦

  .الحكمة من خلق الخلق .): ت.د(األلباني ، محمد ناصر الدين  )١٧٧

  




